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هللا    هللا   هللا  

অনুবাদদ্দকর কথা 

 نَْحَمُدٗہ َونَُصلِّی َعٰلی َرُسْولِہَ اْلَکِرْیمِ 

মাহবুবুলওলামা হযরত মাওলানা পীর জুলফিকার আহমদ নকশবন্দী মুজাদ্দেদী দা.বা.। আধ্যাফিকজগদ্দতর 
এই উজ্জ্বলনক্ষত্রদ্দক পফরচে কফরদ্দে কদোর প্রদ্দোজন অন্তত ওলামামহদ্দল কনই। আধ্যাফিকতার এই 
জীবন্তপুরুষ কগাটা ফবশ্ববযাপী নকশবফন্দ-তফরকার শাদ্দেখ ফহসাদ্দব বততমাদ্দন এতটাই গ্রহর্দ্দযাগয ও পফরফচত কয, 
এর তুলনা তফরকার প্রার্পুরুষ খাজা বাহাউেীন নকশবন্দী রহ-এর সাদ্দথই চদ্দল। অবযক্ত এক ফিগ্ধটাদ্দন 
আফম অধ্ম ১৪৩৫ ফহজরীর রমযান মাদ্দস ছুদ্দট ফগদ্দেফছলাম সুদূর আফিকার জাফিোর লুসাকাদ্দত 
‘ফসলফসলাআ’ফলো’ ফহসাদ্দব খযাত এই নকশবফন্দ তফরকাে শাফমল হদ্দে সুলুক তথা আিশুফির পফবত্র ফমফছদ্দল 
শফরক হদ্দত। হযরদ্দতর কাদ্দছ বাইআত হলাম। ই‘কতকাি করলাম। بیار دل بکار دست  ‘হাত থাকদ্দব কাদ্দজ, 
ফদল বনু্ধর সাদ্দথ’ এর সবদ্দক উদ্ভাফসত হলাম। পাশাপাফশ অবর্তনীে তাফগদ অনুভব করলাম হযরদ্দতর 
সুফবনযস্ত আদ্দদযাপান্ত-ফবদ্দেষর্মুখী বোন ও ফলখনীগুদ্দলা তরজমা কদ্দর মুসফলমসমাদ্দজ তুদ্দল ধ্রার। এ তাফগদ 
কথদ্দক আমাদ্দদর এ প্রোস। ককাদ্দনা প্রকার প্রদ্দিশনাল মানফসকতা কনই। আদ্দছ ককবল কখদমদ্দতর ফনেত। 
নামও করদ্দখফছ ফনদ্দজর নাদ্দমর সাদ্দথ বযবহার করা হযরদ্দতর পসদ্দন্দর নাম ‘িফকর’ শদ্দের সাদ্দথ ফমল করদ্দখ 
‘মাকতাবাতুলিফকর’। ‘িফকর’ শেফটর প্রফত আকষতর্ আমার আদ্দরকফট কারদ্দর্ আগ কথদ্দকই ফছল। তাহল, 
হাফকমুলউম্মত থানবী রহ.-এর অনযতম মুজায মাওলানা ককাববাদ সাদ্দহব রহ.-থানবীর ভাষাে ফযফন ফছদ্দলন 
‘নমুনাদ্দে সাহাবী’-ফতফন ফনদ্দজর নাদ্দমর সাদ্দথ ‘িফকর’ শেফট কলখা পসন্দ করদ্দতন। তাাঁর সাদ্দথ আমার বন্ধন 
লুফকদ্দে আদ্দছ রদ্দক্তর কভতদ্দরই। 

‘মাকতাবাতুলিফকর’-এর ককাদ্দনা ফকতাদ্দবরই স্বত্ব সাংরফক্ষত থাকদ্দব না। কয-ককাদ্দনা বযফক্ত কখদমদ্দতর ফনেদ্দত 
হুবহু ছাপাদ্দনার শদ্দতত ছাপদ্দত পারদ্দবন। প্রদ্দোজদ্দন আমাদ্দদর সহদ্দযাফগতাও পাদ্দবন। 

বাফক রইল ভুলত্রুফটর কথা। কপদ্দল এবাং সুদ্দযাগ হদ্দল ধ্ফরদ্দে ফদদ্দল কৃতাথত হব। আল্লাহ আমাদ্দদর সকলদ্দক 
ক্ষমা করুন। আমীন। 

উমাদ্দের ককাববাদী 

০১৮১৬০৩৪১৭৫ 
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সূফচপত্র 
 দৃফিসাংরক্ষর্ : পফবত্র কুরআন কী বদ্দল? 
 দৃফি সাংযত রাখা সম্পদ্দকত হাদীদ্দস যা রদ্দেদ্দছ 
 দৃফি হঠাৎ পদ্দড় যাওো ক্ষমাদ্দযাগয 
 কুদৃফি অফনদ্দির মূল 
 কুদৃফি বযফভচাদ্দরর প্রথম ফসাঁফড় 
 কুদৃফি কথদ্দক কবাঁদ্দচ থাকার মাদ্দে রদ্দেদ্দছ ঈমাদ্দনর স্বাদ 
 কুদৃফি দ্বারা কখনও তুি হওো যাে না 
 কুদৃফি ক্ষতদ্দক গভীর কদ্দর 
 এ কথদ্দক বুদ্দড়ারাও ফনরাপদ নে 
 কুদৃফির কারদ্দর্ আমদ্দলর তাওফিক ফছফনদ্দে কনো হে 
 কুদৃফির কারদ্দর্ মুখস্থশফক্ত দুবতল হদ্দে পদ্দড় 
 দৃফি লাঞ্ছর্ার কারর্ 
 কুদৃফির কারদ্দর্ বরকত কশষ হদ্দে যাে 
 কুদৃফিদানকারীর কাদ্দছ শেতাদ্দনর অদ্দনক আশা-ভরসা 
 কুদৃফির কারদ্দর্ কনফক নি এবাং গুনাহ অফনবাযত 
 কুদৃফির কারদ্দর্ মহান আল্লাহর অহঙ্কার কজদ্দগ ওদ্দঠ 
 কুদৃফিদানকারী অফভশপ্ত 
 কুদৃফিদ্দক মানুষ সাধ্ারর্ মদ্দন কদ্দর 
 কুদৃফি কথদ্দক কুকমত পযতন্ত 
 কুদৃফির কারদ্দর্ কদদ্দহ দুগতন্ধ 

 কুদৃফির নগদ সাজা 
 কুদৃফির কারদ্দর্ পফবত্র কুরআন ভুদ্দল কগল 
 কুদৃফি ও িদ্দটা-ফভফিও 
 কুদৃফি এবাং কসৌন্দযতদ্দপ্রদ্দমর কধ্াাঁকা 
 কুদৃফির অশুভ পফরর্াম 
 কুদৃফির দৃিান্তমূলক পফরর্ফত 
 কুদৃফির অফনধ্তাফরত শাফস্ত 
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 কুদৃফির প্রভাব অন্তদ্দর 
 কুদৃফি এবাং নূরফবহীন কচহারা 
 কুদৃফিমুক্ত থাকার পুরস্কার 
 কুদৃফির কক্ষদ্দত্র সদ্দবতাচ্চ সতকততা 
 কুদৃফির কারদ্দর্ হাফতও টদ্দল যাে 
 কুদৃফির ফতনফট বড় ক্ষফত  
 কুদৃফি সম্পদ্দকত পূবতসূরী সলদ্দিসাদ্দলহীন যা বদ্দলদ্দছন 
 কুদৃফির ফচফকৎসা 
 পফবত্র কুরআদ্দনর আদ্দলাদ্দক 
 পফবত্র হাদীদ্দসর আদ্দলাদ্দক 
 সালাি তথা পূবতসূরী বুযুগতদ্দদর বার্ীর আদ্দলাদ্দক 
 এক. কল্পনা পাল্টাদ্দনা 
 দুই. ফনদ্দজদ্দক সাজা ফদন 
 অধ্দ্দমর অফতফরক্ত ফকছু পরীফক্ষত বযবস্থাপত্র 
 এক. কুদৃফির পফরদ্দবশ কথদ্দক বাাঁচুন 
 দুই. স্ত্রীদ্দক সন্তুি রাখুন 
 ফতন. ফনদ্দজদ্দক ফনদ্দলতাভ কদ্দর ফনন 
 চার. হূরদ্দদর কসৌন্দদ্দযতর কল্পনা করুন 
 পাাঁচ. আল্লাহর দশতন লাভ কথদ্দক বফঞ্চত হওোর কথা ভাবুন 
 ছে. ফনদ্দজর মা-কমদ্দের কল্পনা করুন 
 সাত. কচাদ্দখ শলাকা পড়ার কথা ভাবুন 
 আট. ফনেদ্দমর কথা ভাবুন 
 নে. ফনদ্দজর নিদ্দসর সাদ্দথ ফবতকত করুন 
 দশ. আল্লাহর সাফিদ্দধ্যর মুরাকাবা করুন 
 একফট ভুল বুোবুফে 
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 هللا   هللا    هللا

 بسم هللا الرحمن الرحيم

দৃফির লাগামহীনতাই অফধ্কাাংশ অেীলতার প্রধ্ান উৎস। এজনয গদ্দবষকরা বদ্দল থাদ্দকন, কুদৃফি সকল 
অফনদ্দির মূল। এদু’ফট ফছদ্র ফদদ্দেই কিতনার বনযা ছুদ্দট আদ্দস। সমাদ্দজর মাদ্দে অবফস্থত বথ বথ করা 
নগ্নতার মূল কারর্ও এ দু’ফট ফছদ্র। তাই ইসলাম ফছদ্র দু’ফটর ওপর পাহারাদার ফনযুক্ত কদ্দর ফদদ্দেদ্দছ। 
প্রদ্দতযক মুফমনদ্দক দৃফি অবনত রাখার ফনদ্দদতশ এটাও ইসলাদ্দমর িলপ্রসূ ফশক্ষারই চমৎকার 
বফহিঃপ্রকাশ। এদ্দত পরনারীর প্রফত দৃফি যাে না, কযৌনতার উোমতা দাউদাউ কদ্দর জ্বদ্দল ওদ্দঠ না। 
বাাঁশও থাদ্দক না, বাাঁফশও বাদ্দজ না। নীফতর কথা হল, Nip the evil in the bud. অথতাৎ মদ্দন্দর 
উৎসটা কশষ কদ্দর দাও। অফভজ্ঞতাে কদখা কগদ্দছ, যাদ্দদর দৃফি ফনেফিত নে তাদ্দদর মাদ্দে 
বজফবকচাফহদার আগুন জ্বলদ্দত থাদ্দক। এই লাগামহীনতাই মানুষদ্দক ধ্ীদ্দর ধ্ীদ্দর কবহাোপনার অন্ধকার 
জগদ্দতর ফদদ্দক কঠদ্দল কদে। 

দৃফিসাংরক্ষর্ : পফবত্র কুরআন কী বদ্দল? 
এ সুবাদ্দদ পফবত্র কুরআদ্দন মহান আল্লাহ বদ্দলন- 

وا ِمْن َأْبَصارِِهْم َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُهْم َذِلَك َأْزَكى َلُهْم ِإنَّ اللََّه َخِبيٌر ِبمَ  ا َيْصَنُعوَن ﴾﴿ ُقْل ِلْلُمْؤِمِنيَن َيُغضُّ  
‘কহ নবী! আপফন মুফমনদ্দদরদ্দক বদ্দল ফদন, তারা কযন ফনদ্দজদ্দদর দৃফি অবনত রাদ্দখ এবাং লজ্জাস্থাদ্দনর 
কহিাজত কদ্দর। এদ্দত তাদ্দদর জনয রদ্দেদ্দছ পফবত্রতা। তারা যা কদ্দর মহান আল্লাহ তা সম্পদ্দকত সমযক 
অবগত।’(সূরা নূর : ৩০) 

পফবত্র কুরআদ্দনর আোতফট মুফমনদ্দদর জনয একফট পূর্তাে ফদকফনদ্দদতশনা। তািসীরফবশারদগর্ 
ফলদ্দখদ্দছন, আোতফটদ্দত রদ্দেদ্দছ ফশিাচার, সতকততা ও চযাদ্দলদ্দের ফববরর্। ফনদ্দে তা উপস্থাপন করা 
হল- 

ক. আোদ্দতর প্রথমাাংদ্দশ রদ্দেদ্দছ ফশিাচাদ্দরর ফববরর্। অথতাৎ কযসব বস্ত্ত কদখা মুফমনদ্দদর জনয অববধ্, 
তা কথদ্দক কযন দৃফিদ্দক অবনত রাদ্দখ। কগালাদ্দমর কৃফতত্ব হল মফনদ্দবর আনুগতয করা। আোতফটদ্দত এ 

www.eelm.weebly.com



 

 

 8 

ফশক্ষাও রদ্দেদ্দছ কয, দৃফির কহিাজত প্রথম কাজ। লজ্জাস্থাদ্দনর সাংরক্ষর্ সবতদ্দশষ কাজ। একফটর জনয 
অপরফট অপফরহাযত। সুতরাাং দৃফির লাগাম ধ্রদ্দত না পারদ্দল লজ্জাস্থানও অফনবাযতভাদ্দব ফনেিদ্দর্র 
গফিদ্দত রাখা যাে না। 

খ.  َلَهُمْ  اَْزكى َذالِك  অথতাৎ এদ্দত রদ্দেদ্দছ তাদ্দদর জনয পফবত্রতা। আোদ্দতর এ অাংদ্দশ রদ্দেদ্দছ সতকততা। 
দৃফির কহিাজদ্দত রদ্দেদ্দছ অন্তদ্দরর পফবত্রতা। িদ্দল গুনাহ্র কুমির্া অন্তদ্দর ইফতউফত কদ্দর না। ইবাদদ্দত 
মদ্দনাদ্দযাগ আদ্দস। প্রবৃফতপনা, শেতাফনপনা, পাশফবকতাড়না ও কুমির্া প্রভৃফত কথদ্দক অন্তপ্রার্দ্দক 
বাাঁচাদ্দনা যাে। পক্ষান্তদ্দর কুদৃফির কারদ্দর্ অন্তদ্দরর প্রশাফন্ত চদ্দল যাে। অবযক্ত অনুদ্দশাচনার অবযাহত 
কভাগাফন্তর ফশকার হদ্দত হে। কিতনাে জফড়দ্দে পড়ার আশঙ্কা তীব্রতর হদ্দে ওদ্দঠ। 

গ. আোদ্দতর কশষাাংশ   یَْصنَعُْونَ  بَِما َخبِْیر   هللاَ  اِن  ‘ফনশ্চে মহান আল্লাহতাআলা তারা যা কদ্দর তা 
সম্পতদ্দক জাদ্দনন।’ এর মাদ্দে রদ্দেদ্দছ চযাদ্দলে। আল্লাহর পক্ষ কথদ্দক চযাদ্দলে করা হদ্দচ্ছ কয, বান্দা যফদ 
উক্ত ফদকফনদ্দদতশনার কতাোক্কা না কদ্দর তাহদ্দল কযন মদ্দন রাদ্দখ কয, মহান আল্লাহ অসদ্দচতন নন। ফতফন 
বান্দার প্রফতফট পদদ্দক্ষপ সম্পদ্দকত পফরপূর্তরূদ্দপ জাদ্দনন। অবাধ্যদ্দদরদ্দক ফকভাদ্দব শাদ্দেস্তা করদ্দত হে- 
তাও ফতফন ভাদ্দলাভাদ্দবই জাদ্দনন। 

মদ্দন রাখদ্দবন, পুরুষদ্দদর মতই নারীদ্দদরদ্দকও সুস্পি ফনদ্দদতশ কদো হদ্দেদ্দছ কয, তারাও কযন দৃফি সাংযত 
রাদ্দখ। কারর্ নারী-পুরুষ উভে কের্ীরই সৃফির উপকরর্ অফভি। সুতরাাং কযৌনতার প্রফত আকষতর্ 
নারীপ্রকৃফতদ্দতও রদ্দেদ্দছ। তাই আল্লাহতাআলা নারী জাফতর উদ্দেদ্দশ বদ্দলদ্দছন- 

 َوقُْل لِْلُمْؤِمنَاِت یَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصاِرِهن  َویَْحفَْظَن فُُروَجهُن  

‘কহ নবী! ঈমানদার নারীদ্দদরদ্দক বদ্দল ফদন, তারা কযন ফনদ্দজদ্দদর দৃফি অবনত রাদ্দখ এবাং লজ্জাস্থাদ্দনর 
সাংরক্ষর্ কদ্দর।’ 

উক্ত আোতদ্বদ্দের বাফহযক ও অন্তফনতফহত তাৎপযত এ বাস্তবতাদ্দকই স্পি কদ্দর ফদদ্দচ্ছ কয, দৃফির 
ফনেির্হীনতা কবহাোপনার ফবসৃ্তফত ঘটাে এবাং লজ্জাস্থাদ্দনর ফশহরর্ বতফর কদ্দর। এ জাতীে 
পফরফস্থফতদ্দত মানুদ্দষর ফবদ্দবদ্দকর ওপর পদতা পদ্দড় যাে। মানুষ তখন ফবদ্দবকবুফির ফদক কথদ্দক অন্ধ হদ্দে 
যাে। গুনাদ্দহ জফড়দ্দে পদ্দড় লাঞ্ছর্ার অতল সাগদ্দর িুব ফদদ্দে বদ্দস। এ কক্ষদ্দত্র পুরুষদ্দদর মতই 
নারীদ্দদর অবস্থা হে। বরাং নারীরা সাধ্ারর্ত আদ্দবগপ্রবর্ হদ্দে থাদ্দক। অল্পদ্দতই প্রভাফবত হদ্দে পদ্দড়। 

www.eelm.weebly.com



 

 

 9 

সুতরাাং তাদ্দদর দৃফি ককাদ্দনাফদদ্দক েুাঁদ্দক পড়দ্দল ক্ষফতর আশঙ্কা অফধ্ক থাদ্দক। সুতরাাং তাদ্দদর দৃফি 
অবনত রাখার গুরুত্বটা একটু কবফশ। ইমাম গাযালী রহ. বদ্দলন- 

َوافَة   فِْتنَة   ُكلِّ  َسبَبُ  فَاِن َها اْلَعْینِ  بِِحْفظِ  َواِی انَا هللاُ  َوف قَكَ  َعلَْیكَ  ثُم    

‘অতিঃপর তুফম দৃফির সাংরক্ষর্ অবশযই করদ্দব। আল্লাহ কতামাদ্দক এবাং আমাদ্দক তাওফিক দান করুন। 
ককননা, এটা প্রদ্দতযক কিতনা ও আপদ্দদর কারর্।’ (ফমনহাজুল আফবদীন, পৃষ্ঠা : ২৮) 

এর দ্বারা জানা কগল, কচাদ্দখর কিতনা ফনদারুর্ ভোবহ।  

সমূহ কিতনার মূল উৎস এফট। 

দৃফি সাংযত রাখা সম্পদ্দকত হাদীদ্দস যা রদ্দেদ্দছ 
১.রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম বদ্দলদ্দছন- 

ْوا فُُرْوَجُكمْ  َواْحفَظُْوا اَْبَصاَركمُ  ُغضُّ   

‘কতামরা দৃফি অবনত রাদ্দখা এবাং লজ্জাস্থাদ্দনর কহিাজত কর।’(আলজাওোবুলকািী, পৃষ্ঠা : ২০৪) 

হাদ্দিজ ইবনুলকাইফেম রহ. ফলদ্দখদ্দছন, দৃফি বজফবকচাফহদার ফপেন ও রাহবার হদ্দে থাদ্দক। দৃফির 
সাংরক্ষর্ মূলতিঃ লজ্জাস্থান ও কযৌনচাফহদা পূরদ্দর্র অবাধ্ সুদ্দযাদ্দগর সাংরক্ষর্ হদ্দে থাদ্দক। কয দৃফিদ্দক 
অবাদ্দধ্ ফবচরর্ করদ্দত ফদদ্দেদ্দছ কস ফনদ্দজদ্দক ধ্বাংদ্দসর মাদ্দে কিদ্দল ফদদ্দেদ্দছ। মানুষ কযসব আপদ্দদ 
ফনমফজ্জত হে এর মূলফভফত হল দৃফি।’(আলজাওোবুলকািী, পৃষ্ঠা-২০৪) 

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম বদ্দলদ্দছন- 

اِْبلِْیسَ  ِسَهامِ  ِمنْ  َمْسُمْوم   َسْهم   اَلن ْظَرةُ   

‘দৃফি হল ইবফলদ্দসর ফবষাক্ত তীরসমূদ্দহর অনযতম।’ (প্রাগুক্ত) 

৩. জবনক মনীষী বদ্দলদ্দছন- 

اْلقَْلبِ  اِلَى َسم   َسْهم   اَلن ْظرُ    
‘দৃফি একফট তীর যা অন্তদ্দর ফবষ কঢদ্দল কদে।’(ইবনুকাছীর, খি : ০৩, পৃষ্ঠা : ২৮৩) 
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৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম বদ্দলদ্দছন- 

الن ْظرُ  ِزنَاُهَما اَْلَعْینَانِ   

‘কচাদ্দখর বযফভচার হল কদখা।’ (মুসফলমশরীি) 

এসব হাদীস কথদ্দক প্রতীেমান হে, কযবযফক্ত পরনারীর কচহারার প্রফত কামনার দৃফিদ্দত তাকাে কস তার 
সদ্দে মদ্দন মদ্দন বযাফভচারও কদ্দর কিদ্দল। পূবতসূরী বুযুগতাদ্দনদীন দৃফিদ্দক বদ্দলদ্দছন, ‘ভাদ্দলাবাসার বাহক’। 
জুলাইখা ইউসুি আলাইফহসসালাদ্দমর কচহারার প্রফত না তাকাদ্দল ফনদ্দজর বজফবককামনার কাদ্দছ এভাদ্দব 
কনফতদ্দে পড়ত না এবাং গুনাদ্দহর প্রফত আহবানও করত না। ক্ষফর্দ্দকর লাগামহীন আচরদ্দর্র কারদ্দর্ 
পফবত্র কুরআদ্দন তার নাম লাঞ্ছর্ার সাদ্দথ আদ্দলাফচত হদ্দেদ্দছ। ককোমত পযতন্ত তার ফদদ্দক ফনলতজ্জা 
কাদ্দজর জনয ইফেত করা হদ্দব। ফশক্ষাগ্রহর্ করা উফচত, কত ভোবহ ও করুর্ হে কুদৃফির লাঞ্ছর্া। 

দৃফি হঠাৎ পদ্দড় যাওো ক্ষমাদ্দযাগয 
অদ্দনক সমে এমন হে, পদ্দথ-ঘাদ্দট আচমকাভাদ্দব পরনারী সামদ্দন এদ্দস পদ্দড়। হঠাৎ তাদ্দদর কচহারার 
ফদদ্দক দৃফি পদ্দড় যাে। এ পফরফস্থফত সম্পদ্দকত আলী রাফয. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লামদ্দক 
ফজদ্দজ্ঞস কদ্দরফছদ্দলন। উতদ্দর ফতফন বদ্দলফছদ্দলন- 

اْلِخَرةَ  لَكَ  َولَْیَستْ  اْلُْولى لَكَ  فَاِن  . الن ْظَرةَ  الن ْظَرةَ  تُْتبِعِ  َل  َعلِىُّ  یَا  

‘কহ আলী! আচমকা দৃফি পদ্দড় কগদ্দল তুফম পুনরাে দৃফি ফদওনা। ককননা, প্রথমদৃফি কতামার জনয 
ক্ষমাদ্দযাগয এবাং ফদ্বতীেবার দৃফিপাত করা কতামার জনয ক্ষমাদ্দযাগয নে।’ (কমশকাত শরীি) 

কবাো কগল, একবার দৃফি পদ্দড় কগদ্দল তা ক্ষমাদ্দযাগয। তদ্দব যফদ প্রথমবাদ্দরর দৃফিপাতটাও কস্বচ্ছাে হে 
তাহদ্দল এটাও হারাম। প্রথমদৃফিপাত ববধ্ হওোর অথত এই নে কয, অপলক নেদ্দন গভীরভাদ্দব 
একবার কদখা। কারর্ এটাও হারাম। 

জারীর ইবনুআবফদল্লাহ বদ্দলন, আফম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লামদ্দক ফজদ্দজ্ঞস করলাম, কয 
দৃফি হঠাৎ পদ্দড় যাে তার ফবধ্ান কী? ফতফন বদ্দলন- 

بََصَركَ  اِْصِرفْ   
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‘দৃফিদ্দক ফিফরদ্দে নাও।’ (কমশকাত শরীি) 

অদ্দনক সমে শরীেতসম্মত ককাদ্দনা অপারগতার কারদ্দর্ ফবচারক, িাক্তার ও জজ পরনারীর কচহারা 
কদখদ্দত হে। এদ্দক্ষদ্দত্র কদখার সদ্দে সদ্দে দৃফি ফিফরদ্দে ফনদ্দত হদ্দব। 

কুদৃফি অফনদ্দির মূল 
পরনারীর প্রফত কামনার দৃফিদ্দত তাকাদ্দনা সকল অফনদ্দির মূল। শেতান পরনারীর কচহারাদ্দক খুব 
নেনদ্দলাভন পিফতদ্দত উপস্থাপন কদ্দর। দূর কথদ্দক সব ফজফনস ভাদ্দলাই কদখাে। এজনযই প্রবাদ আদ্দছ, 
দূদ্দরর কঢাল েেফতমধু্র হে। কুদৃফির িদ্দল মানবহৃদদ্দে পাদ্দপর বীজ বতফর হে। সুদ্দযাগ কপদ্দলই তা 
িুদ্দল-কিাঁদ্দপ ফবশাল হদ্দে ওদ্দঠ। কাফবল হাফবদ্দলর স্ত্রীর রূপ-কযৌবদ্দনর প্রফত কুদৃফি ফদদ্দেফছল। পফরর্াদ্দম 
তার কাাঁদ্দধ্ এমনই ভূত চদ্দড় বদ্দসফছল, আপন ভাইদ্দক হতযা করদ্দতও তার কফলজা কাাঁদ্দপ ফন। পফবত্র 
কুরআদ্দন তার এদ্দহন কমতকাদ্দির আদ্দলাচনা এদ্দসদ্দছ। গুনাহর ফভফত রচনা করার কারদ্দর্ ককোমত 
পযতন্ত ঘফটতবয সকল হতযার কবাো তার ঘাদ্দড়ও চাপাদ্দনা হদ্দবা। 

কবাো কগল, প্রথমদৃফির বযাপাদ্দর কতা ছাড় আদ্দছ। ফকন্তু ফদ্বতীেবাদ্দরর কক্ষদ্দত্র এই ছাড়টা আর থাকদ্দব 
না। 

آئیں دیكه بزم یرىت نظر ایك كہ چلے  

گے بیٹه اختیار بے تو ے جوآ ں یہا  

‘চল, একপলক কদদ্দখ আফস সভা কতামার, 

মদ্দনর অজাদ্দন্তই এখাদ্দন এদ্দসই তুফম বদ্দস পড়দ্দল।’ 

এজনয এটাই কেে কয, প্রথমদৃফির কহিাজত করদ্দব। আশঙ্কার কভতদ্দর পদ্দড় যাওো সদ্দচতন কলাকদ্দদর 
স্বভাব নে। 

কুদৃফি বযফভচাদ্দরর প্রথম ফসাঁফড় 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম বদ্দলদ্দছন- 
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ْستَِماعُ  ِزنَاُهَما َواْلُُذنَانِ  الن ْظرُ  ِزنَاُهَما اَْلَعْینَانِ   اْلبَْطشُ  ِزنَاهَُما َواْلیَدُ  اْلكَكََلمُ  ِزنَاهَُما َواللَِّسانُ  اْلِ
ْجلُ  بُه اَوْ  اْلفَْرجُ  َذالِكَ  َویَُصدِّقُ  َویَتََمن ى یَْهِوىْ  َواْلقَْلبُ  الُخطَا ِزنَاُهَما َوالرِّ یَُكذِّ  

‘দুই কচাদ্দখর বযফভচার হল হারাম দৃফি কদো, দুই কাদ্দনর বযফভচার হল পরনারীর কণ্ঠস্বর কশানা, 
যবাদ্দনর বযফভচার হল অদ্দশাভন উফক্ত, হাদ্দতর বযফভচার হল পরনারী স্পশত করা, পাদ্দের বযফভচার হল 
গুনাহর কাদ্দজর ফদদ্দক পা বাড়ান, অন্তদ্দরর বযফভচার হল কামনা-বাসনা আর গুপ্তাোঁ তা সতয অথবা 
ফমথযাে পফরর্ত কদ্দর।’ (কমশকাত শরীি, খি : ১, পৃষ্ঠা : ৩২) 

ইমাম গাযালী রহ. বদ্দলন, ‘দৃফি অন্তদ্দর খটকা বতফর কদ্দর। খটকাটা কল্পনাে রূপ কনে। কল্পনা 
বজফবকতাড়নাদ্দক উসদ্দক কদে। আর বজফবকতাড়না ইচ্ছার জন্ম কদে।’ সুতরাাং কবাো কগল পরনারীদ্দক 
কদখার পদ্দরই বযফভচাদ্দরর ইচ্ছা জাদ্দগ। না কদখদ্দল ইচ্ছাও জাগদ্দব না। প্রতীেমান হল, বযফভচাদ্দরর 
প্রথমফসাঁফড়র নাম হল কুদৃফি। প্রবাদ আদ্দছ, পৃফথবীর সবদ্দচ দীঘততম সির এক পা ওঠাদ্দলই শুরু হদ্দে 
যাে। অনুরূপভাদ্দব কুদৃফির মাধ্যদ্দম শুরু হে বযফভচাদ্দরর সির। ঈমানদাদ্দরর কততবয হল ফসাঁফড়র প্রথম 
ধ্াদ্দপ পা কিলা কথদ্দক ফবরত থাকা। 

কুদৃফি কথদ্দক কবাঁদ্দচ থাকার মাদ্দে রদ্দেদ্দছ ঈমাদ্দনর স্বাদ 
মুসনাদ্দদ আহমাদ্দদ এদ্দসদ্দছ, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম বদ্দলদ্দছন- 

لَ  اْلَمْرأَةِ  َمَحاِسنِ  اِلى یَْنظُرُ  ُمْسلِم   ِمنْ  َما ة   اَو   یَِجدُ  ِعبَاَدة   لَهُ  هللاُ  اَْحَدثَ  اِل   بََصَرہ یَغُضُّ  ثُم   َمر 
 َحََلَوتََها

‘ককাদ্দনা মুসফলমবযফক্ত ককাদ্দনা নারীর কসৌন্দদ্দযতযর ফদদ্দক তাকাল, এরপর কস তার দৃফি নাফমদ্দে ফনল, 
আল্লাহতাআলা তার অন্তদ্দর ইবাদদ্দতর এমন স্বাদ দান করদ্দবন, যা কস অনুভব করদ্দব।’ 

তাবারানী শরীদ্দি পরনারী কথদ্দক দৃফি ফিফরদ্দে আনার বযাপাদ্দর বফর্তত হদ্দেদ্দছ- 

قَْلبِه فِىْ  َحََلَوتَه یَِجدُ  إِْیَمانا   اَْبَدْلتُهُ  َمَخافَتِىْ  ِمنْ  تََرَكَها َمنْ   

‘কয আমার ভদ্দে তার দৃফি ফিফরদ্দে ফনদ্দব, আফম অন্তদ্দর এমন ঈমান সৃফি করব, যাদ্দত কস তার স্বাদ 
পাদ্দব।’(আততারগীব ওোততারহীব, খি : ০২, পৃষ্ঠা : ৩৭) 
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কত উপকারী কবচাদ্দকনা। কুদৃফির সামফেক ও তুচ্ছ স্বাদ কছদ্দড় ফদদ্দল ঈমাদ্দনর স্থােী ফমিতা ভাদ্দগয 
জুদ্দট। প্রতীেমান হল, মহান আল্লাহ এমন বযফক্তর বুদ্দক প্রশাফন্ত দান কদ্দরন। এটা ফনেদ্দমর কথাও কয, 
আমদ্দলর প্রফতদান অনুরূপ বস্ত্ত দ্বারা কদো হে। সুতরাাং পরনারীর প্রফত দৃফি কদোর ক্ষফর্দ্দকর মজা 
কছদ্দড় ফদদ্দল, এর ফবফনমদ্দে আল্লাহ ঈমাদ্দনর স্বাদ দান করদ্দবন। 

কুদৃফি দ্বারা কখনও তুি হওো যাে না 
হযরত থানবী রহ. বদ্দলন, কুদৃফি যতই দাও, এমন ফক হাজার হাজার নারী-পুরুষ কচাদ্দখর সামদ্দন 
কঘারাদ্দলও, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কুদৃফি ফদদ্দলও পফরতৃপ্ততার নাগাল পাওো যাদ্দব না। 

কুদৃফি এমন ফপপাসার নাম যা ফনবারর্ হে না। পাফনদ্দখদ্দকা করাগীর মত। পাফন যতই পান করুক, 
এমন ফক কপট কিদ্দট যাওোর মত অবস্থা হদ্দলও কযন ফপপাসা ফমদ্দট না। 

কসৌন্দযত আদ্দপফক্ষক ফবষে। আল্লাহতাআলা একজদ্দনর চাইদ্দত আদ্দরকজনদ্দক কবফশ কসৌন্দযত দান 
কদ্দরদ্দছন। যত সুন্দরী নারীই কদখুক না ককন, আদ্দরকজনদ্দক কদখার ফপপাসা অন্তদ্দর রদ্দেই যাে। এই 
সমুদ্দদ্র সারাজীবন সাতার ককদ্দটও তীদ্দরর নাগাল পাদ্দব না। কারর্ এই সমুদ্র কূল-ফকনারাফবহীন। 

কুদৃফি ক্ষতদ্দক গভীর কদ্দর 
কুদৃফির তীর ফবাঁদ্দধ্ কগদ্দল অন্তদ্দরর জ্বালা শুধু্ বাড়দ্দতই থাদ্দক। কুদৃফির বৃফির পাশাপাফশ হৃদদ্দের এ 
ক্ষত আদ্দরা গভীর হদ্দত থাদ্দক। হাদ্দিজ ইবনুলকাইফেম রহ. বদ্দলন, দৃফির তীদ্দর প্রথদ্দম ফবি হে 
ফনদ্দক্ষপকারী ফনদ্দজই। কারর্ হল, দৃফি ফনদ্দক্ষপকারী অপরপদ্দক্ষর দৃফিফবফনমেদ্দক ফনদ্দজর ক্ষদ্দতর ওষুধ্ 
বদ্দল মদ্দন কদ্দর। অথচ তা ক্ষতদ্দক আদ্দরা গভীর কদ্দর। (আলজাওোবুলকািী : ৪১৭) 

ہیں چلتے كے بچ سے ں نٹو كا گ لو  

ہیں ۓ كها زخم سے ں لو پهو نے ہم  

‘কলাদ্দকরা চদ্দল কাাঁটা এফড়দ্দে আর আফম 

িুদ্দলর আঘাদ্দত আহত।’ 

হাদ্দিজ ইবনুলকাইফেম রহ. বদ্দলন- 
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ْبرُ  ْبرِ  َعلى اَْیَسرُ  اْلبََصرِ  َغضِّ  َعلى اَلص  بَْعَدہُ  اْلقَدِّ  َعلى الص   

‘কচাখ বুদ্দজ কনওো কফঠন নে, তদ্দব কচাখ কখালা রাখার পরবততী কদ্দি বধ্যতধ্ারর্ করা কফঠন।’ 
(প্রাগুক্ত) 

এ কথদ্দক বুদ্দড়ারাও ফনরাপদ নে 
বযফভচার কথদ্দক অদ্দনদ্দকই কবাঁদ্দচ থাকদ্দত পাদ্দর। কারর্, এফট করার জনয পিযান ও আদ্দোজন লাদ্দগ। 
প্রথমত সেীর সম্মফত লাদ্দগ। ফদ্বতীেত উপযুক্ত স্থান ও সুদ্দযাদ্দগর দরকার হে। তৃতীেত মানুদ্দষর 

সামদ্দন ধ্রা কখদ্দল লাফঞ্ছত হদ্দত হে, তাই ফনজতনতারও প্রদ্দোজন হে। এজনয ভদ্র ও সম্মাফনতদ্দলাদ্দকরা 
এদ্দত কম জড়াে। কপশাদারনারীর সাদ্দথ বযফভচার করদ্দত হদ্দল টাকা-পেসা পাফনর মত ঢালদ্দত হে। 
তাছাড়া এইিস ফসফিফলস টাইদ্দপর কযৌন করাদ্দগর ভে কতা আদ্দছই। পক্ষান্তদ্দর কুদৃফির গুনাহ করদ্দত 
হদ্দল এত ফকছুর দরকার হে না। এদ্দত মানসম্মান যাওোর ভে থাদ্দক না। কারর্, কক ককান্ দৃফিদ্দত 
কার ফদদ্দক তাকাদ্দচ্ছ- এটা কতা আল্লাহই ভাদ্দলা জাদ্দনন। বৃি কলাকফট কয ফক-না কযৌনক্ষমতা হাফরদ্দে 

কিদ্দলদ্দছ, কসও খারাপ দৃফিদ্দত কদখদ্দত পাদ্দর। বরাং অদ্দনক সমে কস গুনাহ না করদ্দত পারার 
আিদ্দসাদ্দসও কুদ্দর কুদ্দর জ্বলদ্দত পাদ্দর। কফবর ভাষাে- 

ہے ہوتا جوش پیرى وقت ہ زیاد سے نى جوا  

ہے ہوتا خاموش جب صبح چراغ ہے كتا بهڑ  

‘অদ্দনক সমে কযৌবদ্দনর চাইদ্দত বাধ্তদ্দকযর কতজ কবফশ হে, 

(কযমন) ফনস্তব্ধ কভাদ্দর প্রদীপ জ্বদ্দল ওদ্দঠ।’ 

অদ্দনদ্দক কদদ্দহর ফদক কথদ্দক বৃি হদ্দলও অন্তদ্দরর ফদক কথদ্দক সদ্দতজ থাদ্দক। এরা কযৌবদ্দনর সৃ্মফত 
সবসমে ফনদ্দজদ্দদর মাদ্দে খুাঁদ্দজ ফিদ্দর। কফবর ভাষাে- 

گئ كٹ جوانى ذكر تمام پیرى  

گئ كٹ میں كہانى ایك كہ تهى رات كیا  

‘কযৌবনসৃ্মফতদ্দত চদ্দল কগল কগাটা বাধ্তকয, 

কী কস রাত ফছল কয, এককাফহনীদ্দতই কশষ হদ্দে কগল।’ 
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অদ্দনদ্দকর এক পা চদ্দল যাে কবদ্দর, ককামরটা কসাজা রাখদ্দত পাদ্দর না, তবুও খুাঁদ্দজ কবড়াে হাফরদ্দে 
যাওো কযৌবনদ্দক। কফবর ভাষাে- 

امنگ كى جوانى میں پیرى عہد  

آیا یاد كیا میں وقت كسى أہ  

‘বৃিদ্দবলাে কযৌবদ্দনর উোমতা, 

আহ! ককান্ সমে কী কয মদ্দন পদ্দড় কগল।’ 

তামাশার আদ্দরকফট ফদক হল, অদ্দনক সমে নারীরা পরপুরুষদ্দক ‘বুদ্দড়ামানুষ’ মদ্দন কদ্দর পদতা কদ্দর না, 
িদ্দল বুদ্দড়ামানুষফট কুদৃফির গুনাহ সহদ্দজই কদ্দর ফনদ্দত পাদ্দর। কামনাফলপু্স বৃিরা চুল সাদা কদ্দর কিদ্দল, 
ফকন্তু অন্তর থাদ্দক কলুফষত। ফবচারফদবদ্দস সমদ্দের ভাষাদ্দত বলদ্দব- 

داد ملے كى حسرت بهى كى ں ہو گنا   ناكردہ  

ہے سزا كى ں ہو گنا كردہ گران ا! رب یا  

‘না করা গুনাহগুদ্দলার কয আিদ্দসাস, তারও আজ সাজা হদ্দব। 

প্রভু কহ! যফদ শুধু্ কৃত গুনাহগুদ্দলার শাফস্ত হত।’ 

হযরত থানবী রহ. বদ্দলন, একবৃিদ্দক আফম ফচনতাম। অদ্দনক কাদ্দজ ফতফন ফছদ্দলন আল্লাহভীরু। ফকন্তু 
ফতফন ফনদ্দজ বদ্দলদ্দছন, ফতফন কুদৃফির করাদ্দগ আক্রান্ত। কুদৃফির গুনাহ এতটাই ভোবহ। বুদ্দড়াফমো 
কবদ্দরর পাদ্দড় চদ্দল কগদ্দছন ফকন্তু পুরদ্দনাদ্দরাগ তার সাদ্দথ কলদ্দগই আদ্দছ। 

কুদৃফির কারদ্দর্ আমদ্দলর তাওফিক ফছফনদ্দে কনো হে 

শাইখুলহাদীস মাওলানা মুহাম্মাদ যাকাফরো রহ. বদ্দলন, কুদৃফি অতযন্ত খতরনাক করাগ। এ ফবষদ্দে 
আমার ফনদ্দজরও একটা অফভজ্ঞতা আদ্দছ। আমার অদ্দনক বনু্ধ-বান্ধব ফযফকর ও মুজাহাদার প্রথম ফদদ্দক 
কজাশ ও মজার কঘাদ্দর থাদ্দকন। ফকন্তু কুদৃফির কারদ্দর্ ইবাদদ্দতর মজা হাফরদ্দে কিদ্দলন। পফরর্াদ্দম ধ্ীদ্দর 
ধ্ীদ্দর ইবাদত কছদ্দড় কদোর ফদদ্দক অগ্রসর হন।(আপবীতী খি-০৬, পৃষ্ঠা- ৪১৮) 
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উদাহরর্স্বরূপ, সুস্থ যুবদ্দকর যফদ জ্বর হে, ভাদ্দলা হওোর নামও না থাদ্দক তাহদ্দল দুবতলতার কারদ্দর্ 
কস চলাদ্দিরাদ্দতও অক্ষম হদ্দে পদ্দড়। কাদ্দজর প্রফত কস আগ্রহ হাফরদ্দে কিদ্দল। তার মন চাে ফবছানাে 
পদ্দড় থাকদ্দত। অনুরূপভাদ্দব কুদৃফির করাদ্দগ আক্রান্তবযফক্তও আধ্যাফিকভাদ্দব দুবতল হদ্দে পদ্দড়। 
কনককাজ করা তার জনয কফঠন হদ্দে পদ্দড়। ফকাংবা কথাটা এভাদ্দবও বলা কযদ্দত পাদ্দর কয, আমদ্দলর 
তাওফিক তার কাছ কথদ্দক ফছফনদ্দে কনো হে। কনককাদ্দজর ফনেতও কদ্দর, ফকন্তু কুদৃফির কারদ্দর্ ফনেদ্দত 
দুবতলতা চদ্দল আদ্দস। কফবর ভাষাে- 

حور ذكر كے سن ہم   كو نماز تهے تیار  

گئ بدل نیت كر دیكه كا ں بتو جلوہ  

‘জািাফতহূদ্দরর কথা কশাদ্দন নামাদ্দযর জনয প্রস্ত্তত ফছলাম,  

মূফততগুদ্দলার দাপাফন কদদ্দখ ফনেত পাদ্দল্ট কগল।’ 

কুদৃফির কারদ্দর্ মুখস্থশফক্ত দুবতল হদ্দে পদ্দড় 
মাওলানা খফলল আহমদ সাহারানপুরী রহ. বদ্দলন, পরনারী ফকাংবা সুশ্রীবালদ্দকর প্রফত কামনার দৃফিদ্দত 
তাকাদ্দল মুখস্থশফক্ত দুবতল হদ্দে পদ্দড়। এ কথার সতযতার জনয এটাই যদ্দথি কয, কুদৃফিদানকারী 
হাদ্দিদ্দজর ‘মফেল’ মুখস্থ থাদ্দক না। কহিজপড়ুো ছাত্রদ্দদর কুরআন মুখস্থ করা জফটল হদ্দে 
দাাঁড়াে।ইমাম শাফিঈ রহ. ফনজ ফশক্ষক ইমাম ওোকী রহ.-এর কাদ্দছ মুখস্থশফক্তর দুবতলতার অফভদ্দযাগ 
কদ্দরন। ফতফন তাাঁদ্দক গুনাহ কথদ্দক কবাঁদ্দচ থাকার ফদকফনদ্দদতশনা কদন। ইমাম শাফিঈ রহ. এ ঘটনাদ্দক 
কফবতার কপাশাক পফরদ্দে বদ্দলন- 

ِحْفِظىْ  ُسْوءَ  َوِكْیع   اِلى َشَكْوتُ   

ْلَمَعاِصىْ  ا تَْركِ  اِلى فَاَْوَصانِىْ   

نْ  نُْور   اْلِعْلمَ  فَاِن   اِلَِهىْ  مِّ  

لَِعاِصىْ  یُْعطَىْ  َل  هللاِ  نُْورُ  وَ   

‘আফম ইমাম ওোকীর কাদ্দছ ফনদ্দজর মুখস্থশফক্তর দুবতলতা সম্পদ্দকত অফভদ্দযাগ করলাম। ফতফন আমাদ্দক 
উপদ্দদশ ফদদ্দে বলদ্দলন, কহ ছাত্র! গুনাহ তযাগ কর। ককননা, ইলম আল্লাহতাআলার নূর। আল্লাহর নূর 
ককাদ্দনা গুনাহগারদ্দক কদো হে না।’ 
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কদ্দলজ ইউফনভাফসতফট ফবদ্দশষত মাদরাসার ছাত্রদ্দদর জনয এদ্দত ফশক্ষাগ্রহদ্দর্র উপকরর্ আদ্দছ। 

কুদৃফি লাঞ্ছর্ার কারর্ 
শােখ ওোফসতী রহ. বলদ্দতন, মহান আল্লাহ যখন ককাদ্দনা বান্দাদ্দক লাফঞ্ছত করদ্দত চান, তখন তাদ্দক 
সুন্দর কচহারা কদখার অভযাদ্দস ফলপ্ত কদ্দর কদন। কবাো কগল, কুদৃফি অপমাফনত হওোর কমৌফলককারর্। 
কযসব কসৌভাগযবান ফনদ্দজদ্দদর দৃফিদ্দক অবনত রাদ্দখ তারা অদ্দনক আপদ-মুফসবত কথদ্দক কবাঁদ্দচ থাকদ্দত 
সক্ষম হে। মীর তকী মীদ্দরর ভাষাে- 

گئ بهى سادات عزت میں عاشقى اس  

‘কপ্রদ্দমর এ কখলাে সাইদ্দেদদ্দদর সম্মানও কগল।’ 

ফমজতা গাফলব বদ্দলন- 

كردیا نكما كو غالب نے عشق  

كے كام تهے آدمى بهى ہم   ورنہ  

‘কপ্রমমগ্নতা গাফলবদ্দক কদ্দরদ্দছ অকমতা, 

অনযথাে আফমও ফছলাম কাদ্দজর মানুষ।’ 

কুদৃফির কারদ্দর্ বরকত কশষ হদ্দে যাে 

কুদৃফির অনযতম মন্দপ্রভাব হল, এর কারদ্দর্ রুফজ ও সমদ্দের বরকত কশষ হদ্দে যাে। কছাট কছাট 
কাদ্দজ বড় বড় সমসযা ছুদ্দট আদ্দস। যাফপতজীবদ্দনর কি ও কচিা সিলতার মুখ কদদ্দখ না। 
আপাতদৃফিদ্দত কাজ সম্পি মদ্দন হদ্দলও যথাসমদ্দে কাজ অসম্পি কদখা যাে। কপদ্দরশাফন ও কটনশদ্দনর 
কারর্ হদ্দে দাাঁড়াে। মানুষ মদ্দন কদ্দর, ককউ ফকছু একটা কদ্দরদ্দছ। অথচ কস ফনদ্দজর আফিককলুষতার 
কারদ্দর্ ফবপদাপদ্দদর মদ্দধ্য পদ্দড় থাদ্দক। ফনদ্দজই স্বীকার কদ্দর কয, একটা সমে ফছল যখন কস মাফটদ্দত  

হাত রাখদ্দলও কসানা হদ্দে কযত। আর এখন কসানাে হাত রাখদ্দলও মাফটদ্দত পফরর্ত হে। এসবই 
কুদৃফির কারদ্দর্ হে। 
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কুদৃফিদানকারীর কাদ্দছ শেতাদ্দনর অদ্দনক আশা-ভরসা 
জবনক বুযুদ্দগতর শেতাদ্দনর সাদ্দথ কদখা হল। ফতফন শেতাদ্দনর কাদ্দছ জানদ্দত চাইদ্দলন, কয কারদ্দর্ মানুষ 
কতামার জাদ্দল ধ্রা পদ্দড় কস ধ্বাংসািক কাজ ককানফট? শেতান উতর ফদল, পরনারীর প্রফত কামনার 
দৃফি কদো এমন কাজ, আফম তার বযাপাদ্দর প্রতযাশা রাফখ কয, কস আমার জাদ্দল কযদ্দকাদ্দনা সমে কিাঁদ্দস 
যাদ্দব। দৃফি অবনত রাদ্দখ এমন কলাদ্দকর বযাপাদ্দর আফম ফনরাশাে ভুগদ্দত থাফক, আমার অদ্দনক কচিা-
তদফবর তার কক্ষদ্দত্র বযথত হদ্দে যাে। আফম শপথ কদ্দরফছলাম, আদমসন্তানদ্দক চাফরফদক কথদ্দক ফঘদ্দর 
ধ্রব। চাফরফদদ্দকর মদ্দধ্য ফনদ্দচর ফদক পদ্দড় না। তাই এই ফদকটা ফনরাপদ। কযবযফক্ত দৃফি ফনচু কদ্দর কস 
আমাদ্দক আশাহত কদ্দর। 

কুদৃফির কারদ্দর্ কনফক নি এবাং গুনাহ অফনবাযত 
পরনারীর প্রফত কামনার দৃফিদানকারী নগদ কহাক ফকাংবা কদফরদ্দত কহাক ইশদ্দকমাজাযী তথা অবনফতক 
সম্পদ্দকত সাধ্ারর্ত আটকা পদ্দড়। কস মাখলুকদ্দক ফনদ্দজর কপ্রমপাত্র বাফনদ্দে কনে। জবনক কলাদ্দকর 
ভাষাে- 

ں سجنا ایمان و دین میرا ہى   تو  

‘কহ ফপ্রেতম! তুফমই আমার দীন ও ঈমান।’ 

এ জাতীে কাজদ্দক ফশরদ্দকখিী তথা কগাপন ফশরক বলা হে। অথচ ফশরক এমন গুনাহ যার কারদ্দর্ 
সকল কনফক ধ্বাংস হদ্দে যাদ্দব। এটাদ্দকই বদ্দল, কনকী ধ্বাংস এবাং গুনাহ অফনবাযত। 

কুদৃফির কারদ্দর্ মহান আল্লাহর অহঙ্কার কজদ্দগ ওদ্দঠ 
নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম বদ্দলদ্দছন- 

مَ  َغْیَرتِه ِمنْ  وَ  ِمنِّىْ  اَْغیَرُ  َوهللاُ  َغیُْور   اَنَا بَطَنَ  َوماَ  ِمْنَها ظََهرَ  َما اْلفََواِحشَ  َحر   

‘আফম আিমযতাদাশীল। আল্লাহতাআলা আমার কচদ্দেও অফধ্ক আিমযতাদাশীল। আিমযতাদাদ্দবাদ্দধ্র 
কারদ্দর্ আল্লাহ বাফহযক ও কগাপন অেীলতা হারাম কদ্দরদ্দছন।’ 
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কুদৃফি কবহাোপনার ভূফমকাস্বরূপ। এফটদ্দত ককউ ফলপ্ত হদ্দল মহান আল্লাহর অহঙ্কাদ্দর আঘাত আদ্দস। 
তাদ্দক তাাঁর মহান দরবার কথদ্দক অফভশপ্ত কদ্দর তাফড়দ্দে কদো হে। কুদৃফিদানকারীদ্দক ফনজ রহমত 
কথদ্দক দূদ্দর কঠদ্দল কদো হে। যারা সৎজীবনযাপন করদ্দত চান, তারা কযন কুদৃফির গুনাহ কথদ্দক 
ফনরাপদ দূরদ্দত্ব থাদ্দকন। এদ্দত তাাঁর রহমতঘফনষ্ঠ হওো যাদ্দব। 

কুদৃফিদানকারী অফভশপ্ত 
হাদীসশরীদ্দি আদ্দছ- 

اِلَْیهِ  َواْلَمْنظُْورَ  الن اِظرَ  هللاُ  لََعنَ   

‘মহান আল্লাহ অফভশম্পাত কদন দৃফিাদানকারী পুরুষ ও দৃফিদাদ্দন সুদ্দযাগদানকারী নারীর ওপর।’ 
(বাইহাকী, কমশকাত শরীি, পৃষ্ঠা-২৭০) 

কযসব কমদ্দে সাজদ্দগাজ কদ্দর পদতার কতাোক্কা না কদ্দর ঘুদ্দর কবড়াে এবাং যারা তাদ্দদর ফদদ্দক কামনার 
দৃফিদ্দত তাকাে- উভে কের্ী অফভশপ্ত। এটা কত বড় ক্ষফতর কথা! কুদৃফিদানকারী গুনাহে ফলপ্ত 
থাকাবস্থাে আল্লাহর রহমত কথদ্দক ফছটদ্দক পদ্দড় এবাং তাাঁর লা’নদ্দতর পাত্র হদ্দে যাে। সুতরাাং তাওবা 
করা উফচত। এমন কযন না হে, মৃতুয চদ্দল এল অপরফদদ্দক লা’নদ্দতর মদ্দধ্য পদ্দড় রইল।  

মহান আল্লাহ বদ্দলন – 

ْنیَا َخِسرَ  اْلُمبِْینُ  اْلُخْسَرانُ  ُهوَ  َذالِكَ  َواْْلِخِرةُ  الدُّ  

‘এটা দুফনো ও আদ্দখরাদ্দতর অপদস্থতা এবাং স্পি অপদস্থতা।’ 

কুদৃফিদ্দক মানুষ সাধ্ারর্ মদ্দন কদ্দর 
কুদৃফি বড় ধ্রদ্দনর গুনাহ হওো সদ্দত্ত্বও অফধ্কাাংশ মানুষ এদ্দক সাধ্ারর্ মদ্দন কদ্দর। এজনয কদদারদ্দস 
এফট কদ্দর যাে। কযৌবদ্দনর শুরুদ্দত কযৌবদ্দনর প্রাবদ্দলযর কারদ্দর্ গুনাহফট কদ্দর থাদ্দক। পদ্দর তা এমন 
দূরাদ্দরাগযবযাফধ্দ্দত রূপ কনে কয, কবদ্দর যাওো পযতন্ত এফট আর ছাড়াদ্দত পাদ্দর না। সুতরাাং এফট 
সাধ্ারর্ গুনাহ নে বরাং- 

اْلَمَصائِبِ  اَْعظَمِ  ِمنْ  إِن هُ   
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‘এফট মহা ফবপদ্দদর একফট।’ 

কুদৃফি কথদ্দক কুকমত পযতন্ত 
হাদ্দিজ ইবনুলকাইফেম রহ. বদ্দলন, দুঘতটনার শুরু হে দৃফি কথদ্দক। কযমন কলফলহান আগুদ্দনর শুরুটা 
একফটমাত্র কেলা ফদদ্দে। সুতরাাং লজ্জাস্থাদ্দনর সাংরক্ষদ্দর্র জনয দৃফির সাংরক্ষর্ জরুরী। 
(আলজাওোবুলকািী, পৃষ্ঠা : ২০৪) 

কযসব কলাক কুদৃফিদ্দত জফড়দ্দে পদ্দড় তারাই কুকদ্দমত ফলপ্ত হে। যাদ্দদর দৃফি স্বাধ্ীনতার ফশকার হে 
তাদ্দদর লজ্জাস্থান ফনেির্ থাদ্দক না। তখন মানুষ অপফরহাযতভাদ্দব কুকদ্দমত জফড়দ্দে পদ্দড়। সুতরাাং জানা 
কগল, কচাখ প্রথদ্দম শুরু কদ্দর এবাং লজ্জাস্থান তার কশষটা কদ্দর। 

কুদৃফির কারদ্দর্ কদদ্দহ দুগতন্ধ 
শাইখুলহাদীস মাওলানা মুহাম্মদ যাকাফরো রহ. বদ্দলন, এটা খুবই পরীফক্ষত ফবষে কয, কুদৃফির কারদ্দর্ 
কাপদ্দড় দুগতন্ধ বতফর হে। (আপবীফত) 
কুদৃফি কত ক্ষফতকর ফবষে কয, এর প্রফতফক্রো নগদ প্রকাশ পাে। এমনফক শরীর ও কাপড় কথদ্দক 
দুগতন্ধ কবফরদ্দে আদ্দস। পক্ষান্তদ্দর যারা কুদৃফিদ্দক শালীন বানাে, পফবত্র জীবন যাপন কদ্দর তাদ্দদর কদহ 
কথদ্দক সুগফন্ধ ছড়াে। হাদীস কথদ্দক এর সমথতন পাওো যাে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাদ্দমর 
পফবত্র কদহ কথদ্দক এমন সুগফন্ধ ছড়াত কয, সাহাবাদ্দেদ্দকরাম বুেদ্দত সক্ষম হদ্দতন, এপথ ফদদ্দে নবীজী 
ফগদ্দেফছদ্দলন। 

এক হাদীদ্দস এদ্দসদ্দছ, উদ্দম্মসুলাইম রাফয. কছাটদ্দদর মাধ্যদ্দম নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাদ্দমর 
ফবনু্দ-ফবনু্দ ঘাম ফশফশদ্দত সাংগ্রহ কদ্দর ফনদ্দতন। পদ্দর তা যখন সুগফন্ধর সাদ্দথ কমশাদ্দতন সুগফন্ধ আদ্দরা 
কবদ্দড় কযত। 

এই ফবষে কদখা যাে হযরত আবুবকর ফসেীক রাফয-এর মাদ্দে। 

 হযরত উমর রাফয. বলদ্দতন- 

اْلِمْسكِ  ِرْیحِ  ِمنْ  اَْطیَبَ  بَْكر اَبِىْ  ِرْیحُ  َكانَ   

www.eelm.weebly.com



 

 

 21 

‘আবুবকদ্দরর শরীদ্দরর সুগন্ধ ফমশদ্দকর সুগফন্ধর কচদ্দেও কবফশ কমাহনীে।’ 

এর দ্বারা কবাো কগল, পফবত্র শালীন জীবনযাপনকারীর শরীদ্দর সুগফন্ধর সৃফি হে, ফবপরীদ্দত অেীলতাে 
ফলপ্তবযফক্তর কদদ্দহ দুগতন্ধ বতফর হে। যারা ইউদ্দরাপ আদ্দমফরকাে ফগদ্দেদ্দছন তাদ্দদর এ অফভজ্ঞতা ফনশ্চে 
আদ্দছ কয, ইাংদ্দরজরা কদখদ্দত অদ্দনক স্মাটত মদ্দন হে, তাদ্দদর কপাশাকও থাদ্দক কবশ পফরচ্ছি, ফকন্তু 
ফবমাদ্দন পাদ্দশর ফসদ্দট বসদ্দল একধ্রদ্দনর উৎকট গন্ধ তাদ্দদর শরীর কথদ্দক স্পি অনুভূত হে। 

মহান আল্লাহ পফবত্র কুরআদ্দন বদ্দলদ্দছন- 

نَِجس   اْلُمْشِرُكْونَ  إِن َما  

‘ফনশ্চে মুশফরকরা অপফবত্র।’ 

সারা দুফনো জাদ্দন অপফবদ্দত্রর মদ্দধ্য দুগতন্ধ থাদ্দক, এর কচদ্দে কবফশ ফকছু বলার প্রদ্দোজন কনই। 

কুদৃফির নগদ সাজা 
কুদৃফির একফট ধ্রন হল, কাদ্দরা ঘদ্দরর দরজা-জানালা ফকাংবা ফছদ্র ফদদ্দে কদখা। হাদীসশরীদ্দি এ 
বযপাদ্দর কদ্দঠার সতকতবার্ী এদ্দসদ্দছ। এমনফক ঘদ্দরর মাফলকদ্দক দশতনকারীর কচাখ িুাঁদ্দড় কদোর 
অফধ্কারও কদো হদ্দেদ্দছ।  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম বদ্দলদ্দছন- 

َجنَاح   ِمنْ  َعلَْیكَ  َكانَ  َما َعْینُه فَفَقَأَتْ  بِِحَصاة   فََخَذْفتَه اِْذنِ  بَِغْیرِ  َعلَْیكَ  اِط لَعَ  اِْمَرأ   إِن    

‘ককউ যফদ অনুমফত ছাড়া কতামার ঘদ্দরর ফদদ্দক উাঁফক কমদ্দর কদদ্দখ তুফম তার প্রফত পাথর ফনদ্দক্ষপ কর। 
এর দ্বারা যফদ তার কচাখ িুদ্দটা হদ্দে যাে কতামার ককাদ্দনা অপরাধ্ হদ্দব না।’ (ইবদ্দনকাসীর, খি : ৩, 
পৃষ্ঠা : ২৮০) 

কুদৃফির কারদ্দর্ পফবত্র কুরআন ভুদ্দল কগল 
ইমাম ইবনুলজাওযী রহ. ‘তালবীদ্দসইবলীস’ ফকতাদ্দব ফলদ্দখদ্দছন, আবুআেুল্লাহ ইবদ্দন আজলা বদ্দলন, 
আফম দাাঁফড়দ্দে-দাাঁফড়দ্দে একফট খৃস্টান সুশ্রীবালকদ্দক কদখফছলাম। ইতযবসদ্দর আবুআবফদল্লাহ বালখী রহ. 
আমার পাশ ফদদ্দে যাফচ্ছদ্দলন। ফজদ্দজ্ঞস করদ্দলন, দাাঁফড়দ্দে আছ ককন? আফম বললাম, চাচা! একটু 
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কদখুন, এই সুদশতন কচহারাফটদ্দক ফকভাদ্দব জাহািাদ্দমর আগুদ্দন শাফস্ত কদো হদ্দব! আমার এ উতর শুদ্দন 
ফতফন তার দুদ্দটা হাত দ্বারা আমার কাাঁদ্দধ্ চাপড় কমদ্দর বলদ্দলন, এই কুদৃফির িল তুফম পাদ্দব। কবশ 
ফকছুকাল যফদও চদ্দল কগদ্দছ। ফকন্তু চফল্লশবছর পর আফম গুনাহফটর প্রফতফক্রো কদখলাম। পফবত্র কুরআন 
আফম ভুদ্দল কগলাম।(তালবীদ্দসইবলীস, পৃষ্ঠা : ৩৪৯) 

আবুলআইোন বদ্দলন, আফম আমার উসতাদ আবুবকর দাক্কাদ্দকর সাদ্দথ যাফচ্ছলাম। ইদ্দতামদ্দধ্য একফট 
ফকদ্দশাদ্দরর কমনীে কচহারার ওপর আমার কামদৃফি পদ্দড়। উসতাদ সদ্দে সদ্দে বুদ্দে কিলদ্দলন। 
বলদ্দলন, তুফম এর পফরর্ফত কভাগ করদ্দব। ফকছুফদন পর আফম কুরআনমাজীদ ভুদ্দল কগলাম। 

কুদৃফি ও িদ্দটা-ফভফিও 
কুদৃফির আদ্দরকফট ধ্রন হল, সাংবাদপত্র ও মযাগাফজদ্দন বযবহৃত ফকাংবা কযৌনমযাগাফজদ্দনর কভারদ্দপদ্দজ 
বযবহৃত নগ্ন িদ্দটা কদখা, ফটফভর সাংবাদ কদখার বাহানাে ফিল্ম-নাটদ্দকর অফভদ্দনত্রীদ্দদরদ্দক কদখা, পদ্দথ 
চলদ্দত ফগদ্দে ফবফভি সাইনদ্দবাদ্দিতর মদ্দিলদ্দদরদ্দক কদখা, গালতদ্দিি ফকাংবা বেদ্দিদ্দির িদ্দটা লুফকদ্দে রাখা 
এবাং ফনজতন পফরদ্দবদ্দশ ঘণ্টার পর ঘণ্টা কযৌনকাতর হদ্দে কদখা, ইন্টারদ্দনদ্দট, কপশাদার নারীদ্দদর নগ্ন 
িদ্দটা-ফভফিও কদখা অথবা বিুফিম সিফলত ফসফি কদখা- এসব ফকছুই কুদৃফির অন্তভুতক্ত এবাং হারাম। 
অদ্দনদ্দক ফবদ্দে-শাফদর সমে নারী-পুরুদ্দষর অবাধ্ চলাদ্দিরা সিফলত অনুষ্ঠাদ্দনর িদ্দটা-ফভফিও কদ্দর 
ফনদ্দজর কাদ্দছ করদ্দখ কদে এবাং ফনদ্দজ কদদ্দখ, অনযদ্দদরদ্দকও কদখাে। মদ্দন রাখদ্দবন, িদ্দটা-ফভফিও কদখা 
সরাসফর কদখার কচদ্দেও ক্ষফতকর। পদ্দথর কদখা এতটা ফনখুাঁত ও ফনফবড় হেনা, যতটা িদ্দটা-ফভফিও 
দ্বারা হে। তাই এর কথদ্দক আদ্দরা কবফশ সতকত থাকা জরুফর। ফবকৃত রুফচর জবনক কফব িদ্দটার 
প্রশাংসা করদ্দত ফগদ্দে ফলদ্দখদ্দছন- 

ہے نرالى بهى سے تجه بات ایك میں تصویر ے تر  

ہے گالى   نہ ہے كى جهڑ   نہ لو سے ہوبو چا جتنا كہ  

‘কতামার ছফবদ্দত একফট ফবষে কতামার কচদ্দে সুখকর, 

যত চাই চুদ্দমা কদই, কনই ককাদ্দনা োফড় ও গাফল।’ 
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কুদৃফি এবাং কসৌন্দযতদ্দপ্রদ্দমর কধ্াাঁকা 
ফকছু অজ্ঞদ্দলাক বদ্দল থাদ্দক, আমরা সুদশতন কচহারা কদদ্দখ মহান আল্লাহর বড়দ্দত্বর সাদ্দথ পফরফচত হই। 
এটা ফনচক প্রতারর্া ও শেতাফনপ্রবঞ্চর্া। মহান আল্লাহর বহু সৃফি আদ্দছ কযগুদ্দলা কদখা ববধ্ এবাং 
কযগুদ্দলা তাাঁর ফবস্মেকর কুদরদ্দতর বফহিঃপ্রকাশ। িুদ্দলর ফবফচত্র বাহার কদখুন, কসগুদ্দলার কসৌরভ ফনদ্দে 
ভাবুন। িদ্দলর সুগফন্ধ ফকভাদ্দব মানুদ্দষর অন্তপ্রার্দ্দক আচ্ছি কদ্দর কনে, তা সম্পদ্দকত ফচন্তা করুন। 
িদ্দলর ববফচত্র ও ফমিতা সম্পদ্দকত ভাবুন।  

মহান আল্লাহ বদ্দলন- 

اَْثَمرَ  إَِذا ثََمِرہ إِلى أُْنظُُرْوا  

‘িদ্দলর প্রফত তাকাও যখন তা পূর্ততা লাভ কদ্দর।’ 

সমুদ্র কলক ও ের্তাধ্ারাগুদ্দলা কদখুন। পৃফথবীর প্রশস্ততা আকাদ্দশর উচ্চতা মানুষদ্দক আহবান কদ্দর 
ফনদ্দজদ্দক ফনদ্দে ভাবনার প্রফত। 

 মহান আল্লাহ বদ্দলন- 

بِلِ  إِلى یَْنظُُرْونَ  أَفَََل  َماءِ  َوإِلى ُخلِقَتْ  َكْیفَ  إِْْلِ  إِلى وَ  نُِصبَتْ  َكْیفَ  اْلِجبَالِ  َوإِلى ُرفَِعتْ  َكْیفَ  الس 
ُسِطَحتْ  َكْیفَ  اْْلَْرضِ   

‘তদ্দব ফক তারা দৃফিপাত কদ্দর না উদ্দটর ফদদ্দক, ফকভাদ্দব তাদ্দক সৃফি করা হদ্দেদ্দছ এবাং আকাদ্দশর ফদদ্দক 
ফকভাদ্দব ঊদ্দধ্বত প্রফতফষ্ঠত করা হদ্দেদ্দছ এবাং পবততমালার ফদদ্দক, ফকভাদ্দব তাদ্দক স্থাপন করা হদ্দেদ্দছ এবাং 
ভূমিদ্দলর ফদদ্দক ফকভাদ্দব তাদ্দক ফবসৃ্তত করা হদ্দেদ্দছ?’ 

ভাবদ্দত মদ্দন চাইদ্দল চাাঁদ সূযত তারকার কসৌন্দযত ফনদ্দে ভাবুন। বাতাদ্দস উড়ন্ত দৃফিনন্দন পাফখ, পাফনর 
সাতারু ফবফচত্র মৎসরাফজ ফক ভাবনার জনয যদ্দথি নে? শুধু্ মানুদ্দষর কচহারা ভাবনার জনয রদ্দে কগল? 
এসবই কখাাঁড়া অজুহাত। গুনাহর অজুহাত ফনকৃি গুনাহর মতই। হযরত মাওলানা আশরাি আলী 
থানবী রহ. এর সামদ্দন একবার মদ্দনর কাদ্দছ পরাফজত একদ্দলাক এই অজুহাত কপশ করল কয, আফম 
কতা সুশ্রীদ্দচহারাগুদ্দলা কদফখ আল্লাহর সৃফিফনপুনতা ও কুদরদ্দতর কাফরশমা অনুধ্াবন করার জনয। ফতফন 
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কলাকফটদ্দক অতযন্ত ফশক্ষর্ীে উতর ফদদ্দলন, বলদ্দলন, তুফম কতামার মাদ্দের লজ্জাস্থান ফনদ্দে ভাদ্দবা কয, 
ফকভাদ্দব এত সঙ্কীর্ত পথ ফদদ্দে কতামার মত মানুষ জন্ম ফদদ্দেদ্দছন! 

কুদৃফির অশুভ পফরর্াম 
হযরত উসমানগর্ী রাফয.-এর কাদ্দছ একবযফক্ত এল যার দৃফি পদ্দথ অবাফঞ্চত স্থাদ্দন পদ্দড়ফছল। ফতফন 
কলাকফটর কচাখ কদদ্দখই বুদ্দে কিলদ্দলন। 

 বলদ্দলন- 

نَا یَتََرش حُ  م   أَْقَوا بَالُ  َما أَْعیُنِِهمْ  ِمنْ  الزِّ  

‘এজাফতর কী হদ্দে কগল! তাদ্দদর কচাখ ফদদ্দে বযফভচার টপদ্দক পড়দ্দছ।’ 

কলাকফট অবাক হদ্দে কগল। বদ্দল ওঠল, এখনও অফহর ধ্ারা অবফশি আদ্দছ? উসমান রাফয. উতর 
ফদদ্দলন, না, এটা কতা মুফমদ্দনর অন্তদৃফি। 

هللاِ  بِنُْورِ  یَْنظُرُ  فَاِن هُ  اْلُمْؤِمنِ  فَِراَسةَ  اِت قُْوا  

‘মুফমদ্দনর অন্তদৃফিদ্দক ভে কর। কারর্ ফতফন আল্লাহর নূর দ্বারা কদদ্দখন।’ 

কাশদ্দির অফধ্কারীরা ফলদ্দখদ্দছন, কুদৃফির কারদ্দর্ এমন অন্ধকার সৃফি হে কয, যা অন্তদৃতফিসম্পি 
কলাদ্দকরা ধ্দ্দর কিদ্দলন। পক্ষান্তদ্দর শালীন ও আল্লাহভীরুবযফক্তর কচাদ্দখ থাদ্দক নূর। 

কুদৃফির দৃিান্তমূলক পফরর্ফত 
শাইখুলহাদীস মাওলানা যাকাফরো রহ. বদ্দলন, একবযফক্তর ঘটনা। মৃতুযর কাছাকাফছ সমদ্দে কলাদ্দকরা 
তাদ্দক কাদ্দলমার তালকীন ফদল। কলাকফট বলল, আমার ফজহবা কতা কাদ্দলমার জনয নদ্দড় না। ফজদ্দজ্ঞস 
করা হল, কারর্ কী? কস জানাল, এক মফহলা আমার কাদ্দছ এদ্দসফছল কতাোদ্দল খফরদ করার জনয। 
আমার ভাদ্দলা কলদ্দগ ওদ্দঠ। আফম কামদৃফি ফদদ্দে তাদ্দক কদদ্দখফছলাম। 

ইবনুলজাওযী রহ. ফলদ্দখদ্দছন, ফমসদ্দরর জাদ্দম মসফজদ্দদর মুোফজ্জন আযান কদোর উদ্দেদ্দশ ফমনাদ্দর 
ওঠল। পাদ্দশর ছাদ্দদ দৃফি পড়দ্দত জবনক সুন্দরী খৃস্টান নারীর প্রফত তার কচাখ পড়ল। ভাবল, নতুন 
ভাড়াফটো মদ্দন হদ্দচ্ছ, আযাদ্দনর পর ফগদ্দে পফরফচত হব। আযাদ্দনর পর মুোফজ্জন কগল ওই প্রফতদ্দবশীর 
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বাফড়দ্দত। দরজাে কড়া নাড়ার পর মফহলাফটর বাবা কবর হল। কথাবাততার একটা পযতাদ্দে জানা কগল, 
এদ্দতা মফহলা নে; বরাং কুমারী কমদ্দে। এখনও ফবদ্দে হে ফন। মুোফজ্জন ফবদ্দের প্রস্তাব ফদল। কমদ্দের 
বাবা শতত জুদ্দড় ফদল, আমাদ্দদর ধ্মতগ্রহর্ করদ্দত হদ্দব। মুোফজ্জদ্দনর অন্তদ্দর কামনার এমন ভূত কচদ্দপ 
বদ্দসফছল কয, কস ‘হযাাঁ’ বদ্দল ফদল। কমদ্দের বাবা বলল, ফঠক আদ্দছ, চল, ছাদ্দদ ফগদ্দে ফবস্তাফরত আদ্দলাচনা 
কফর। মুোফজ্জন ফসাঁফড় কবদ্দে ওপদ্দর ওঠদ্দত লাগল। হঠাৎ পা ফপছদ্দল কস পদ্দড় কগল এবাং ঘাদ্দড়র রগ 
ফছাঁদ্দড় ফগদ্দে কসখাদ্দনই মারা কগল। 

صنم وصال نہ   مَل ہى خدا نہ  

ہے كے ادهر نہ ہے كے ادهر نہ  

আল্লাহদ্দক কপল না, প্রফতমারও ঘফনষ্ঠ হল না। 

এ কূলও কপল না, ওই কূলও রইল না। 

কুদৃফির অফনধ্তাফরত শাফস্ত 
আল্লাহতাআলা বদ্দলন- 

ُدْورُ  تُْخفِىْ  َما وَ  اْلَْعیُنِ  َخائِنَةُ  یَْعلَمُ  الصُّ  

‘ফতফন কচাদ্দখর কখোনত ও অন্তদ্দরর মাদ্দে লুকাফেত ফবষেসমূহ সম্পদ্দকত জাদ্দনন।’ 

আদ্দলাচয আোদ্দত ‘কুদৃফি গুনাহ’ এটা বলা হদ্দেদ্দছ। ফকন্তু ফনধ্তাফরত ককাদ্দনা শাফস্তর কথা বলা হে ফন। 
এর রহসয হল, মানুষ সাধ্ারর্ত দুই ধ্রদ্দনর হদ্দে থাদ্দক। এক ধ্রদ্দনর কলাক হল, যাদ্দদর 
অনুভূফতশফক্ত এতটাই কভাাঁতা কয, এরা কথাে নে; বরাং জুতাে মাদ্দন। আোতফটদ্দত তাদ্দদরদ্দক হুমফক 
কদো হদ্দেদ্দছ কয, আফম কচাদ্দখর কখোনত সম্পদ্দকত জাফন। যফদ ফবরত না থাদ্দকা তাহদ্দল মমতস্পশতী শাফস্ত 
কদো হদ্দব। 

راز كى ں سینو اور كى ں آنكهو ں چوریا  

نیاز بے ے توا كو سب ہے جانتا  

‘কচাদ্দখর চুফর আর অন্তদ্দরর কভদ, 

কহ অমুখাদ্দপক্ষী আল্লাহ! তুফম জান সবফকছু।’ 
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আদ্দরক ধ্রদ্দনর কলাক হল, অনুভূফতপ্রবর্; তারা যখন অনুধ্াবন করদ্দত পাদ্দর কয, আমাদ্দদর মাফলক 
আমাদ্দদর কমতকাি সম্পদ্দকত কজদ্দন কিদ্দলদ্দছন, তখন তারা লজ্জাে কাতর হদ্দে যাে। আোতফটদ্দত 
তাদ্দদরদ্দকও লজ্জা কদো হদ্দচ্ছ। এদ্দদর জনয এতটুকুই যদ্দথি। কুদৃফির সাজা প্রদ্দতযকদ্দকই তার স্বভাব 
অনুপাদ্দত কদো হদ্দব। জবনক কলাদ্দকর ভাষাে- 

فرشتے یسے و روح جیسے  

‘আিা কযমন কিদ্দরশতা কতমন।’ 

سزا زیادہ اتنى حیا بے جتنا  

‘ফনলজ্জততা যত সাজাও হদ্দব তত।’ 

কুদৃফির প্রভাব অন্তদ্দর 
হযরদ্দত আকদাস থানবী রহ. বদ্দলন, দৃফিদাদ্দনর মাধ্যদ্দম অন্তদ্দরর গুনাহর অফস্তত্ব আদ্দস। অদ্দনদ্দক 
পরনারী ও সুশ্রীবালদ্দকর ফদদ্দক লালসার দৃফিদ্দত তাকাে। তখন অন্তদ্দরর এর একটা ছাপ পদ্দড় যাে। 
তারপর কস ফনজতদ্দন কল্পনার মাধ্যদ্দম উক্ত লালসা চফরতাথত কদ্দর। অন্তদ্দরর এ গুনাহ কচাদ্দখর গুনাহর 
কচদ্দেও জঘনয। িকীহগর্ ফলদ্দখদ্দছন, ককাদ্দনাবযফক্ত ফনজ স্ত্রীর সাদ্দথ সহবাসকাদ্দল যফদ পরনারীর কল্পনা 
কদ্দর তাহদ্দল তার বযফভচাদ্দরর গুনাহ হদ্দব। 

কুদৃফি এবাং নূরফবহীন কচহারা 
কুদৃফির কারদ্দর্ কচহারার নূর চদ্দল যাওো কুদৃফির অনযতম প্রভাব। হাদীদ্দস আদ্দছ- 

ن   َوَسل مَ  َعلَْیهِ  هللاُ  َصل ى الن بِىِّ  َعنِ  َعْنهُ  هللاُ  َرِضىَ  اَُماَمةَ  اَبِىْ  َعنْ   َولَتَْحفَظَن   اَْبصاََرُكمْ  لَتَغُض 
ُوُجْوَهُكمْ  هللاُ  لَیَْكِسفَن   اَوْ  فُُرْوَجُكمْ   

‘আবুউসামা রাফয. কথদ্দক বফর্তত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম বদ্দলদ্দছন, কতামাদ্দদর কচাখ 
অবশযই ফনেগামী করদ্দব এবাং কতামাদ্দদর গুপ্তাে সাংরক্ষর্ করদ্দব তা না হদ্দল আল্লাহতাআলা কতামাদ্দদর 
কচহারা ফবনি কদ্দর ফদদ্দবন।’(তাবারানী বফর্তত, আততারগীব ওোততারহীব, খি : ০৩, পৃষ্ঠা : ৩৭) 
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কচহারা ফবনি হওোর প্রথম ধ্াপ হল, কচহারাদ্দক নূরফবহীন কদ্দর কদো। সুন্দর হওয়া সত্ত্বেও 
চেহারার মায়া েত্ত্বে যাত্ত্বে। 

কুদৃফিমুক্ত থাকার পুরস্কার 
কয বযফক্ত দৃফির কহিাজত করদ্দব পরকাদ্দল কস দুফট পুরস্কার পাদ্দব। প্রথমত, প্রফতফট দৃফির কহিাজদ্দতর 
ফবফনমদ্দে আল্লাহর সাক্ষাত লাভ দ্বারা কস ধ্নয হদ্দব। ফদ্বতীেত, এমন কচাখ ককোমদ্দতর ফদন কািা 
কথদ্দক ফনরাপদ থাকদ্দব।  

পফবত্র  হাদীদ্দস আদ্দছ- 

 یَْومَ  بَاِكیَة   َعْین   ُكلُّ  َوَسل مَ  َعلَْیهِ  هللاُ  َصل ى هللاُ  َرُسْولُ  قَاَلَ  قَالَ  َعْنهُ  هللاُ  َرِضىَ  ُهَرْیَرةَ  اَبِىْ  َعنْ 
تْ  َعْین   اِل   اْلقِیَاَمةِ   ِمْثلُ  ِمْنَها َخَرجَ  َعْین   وَ  هللاِ  َسبِْیلِ  فِىْ  َسِهَرتْ  َعْین   وَ  هللاِ  َمَحاِرمِ  َعنْ  َغض 
بَابِ  َرْأسِ  هللاِ  َخْشیَةِ  ِمنْ  الذُّ  

‘হযরত আবুহুরাইরা রাফয. কথদ্দক বফর্তত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম বদ্দলদ্দছন, 
ককোমদ্দতর ফদন সকল কচাখ কথদ্দকই পাফন েরদ্দব। তদ্দব, ককবলমাত্র আল্লাহ কঘাফষত ফনফষি দৃফি 
কথদ্দক কয তার কচাখ অবনফমত কদ্দরদ্দছ, কয কচাখ আল্লাহর পদ্দথ পাহারাে ককদ্দটদ্দছ এবাং কয কচাখ 
কথদ্দক আল্লাহর ভদ্দে মাফছর মাথার পফরমার্ পাফন কবফরদ্দেদ্দছ। তা েযতীত।’ (আততারগীব 
ওোততারহীব, খি : ০৩, পৃষ্ঠা : ৩৪) 

কুদৃফির কক্ষদ্দত্র সদ্দবতাচ্চ সতকততা 
কুদৃফি কথদ্দক বাাঁচার জনয সদ্দবতাচ্চ সতকততা অবলিন করা জরুফর। পুরুষদ্দদর জনয ককবল পরনারীদ্দক 
কদখা নে; বরাং যফদ মাহরামনারীদ্দক কদখদ্দলও কামনা জাদ্দগ তখন তাদ্দদরদ্দকও কদখা কথদ্দক কবাঁদ্দচ 
থাকদ্দত হদ্দব। বালকদ্দদরদ্দক কদখার কক্ষদ্দত্রও একই কথা। বরাং ককাদ্দনা পুরুষদ্দক কদখদ্দল যফদ গুনাহর 
ফচন্তা আদ্দস তাহদ্দল তাদ্দকও কদখদ্দব না। একই ফবষে নারীদ্দদর কক্ষদ্দত্রও। তাদ্দদর জনয ককবল পরপুরুষ 
নে; বরাং ককাদ্দনা কছাট কছদ্দলদ্দক কদখার পর যফদ কুকল্পনা আদ্দস তাদ্দকও কদখা কথদ্দক ফবরত থাকদ্দব। 
হযরত আবু হুরাইরা রাফয. কছাটদ্দছদ্দলদ্দদর প্রফত ফস্থর দৃফিদ্দত তাকাদ্দনা কথদ্দক ফনদ্দষধ্ করদ্দতন। 
(তালবীদ্দসইবলীস, পৃষ্ঠা : ৩৪৬) 
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আমাদ্দদর মাশাদ্দেখ বদ্দলদ্দছন, কতামরা বালকদ্দদর সাদ্দথ বদ্দসা না। কারর্ এটা কমদ্দেঘফটত দুঘতটনা 
কথদ্দকও খতরনাক। এর অন্তফনতফহত তাৎপযত হল, পরদ্দমদ্দের সাদ্দথ বসার কক্ষদ্দত্র নানা প্রফতবন্ধকতা 
থাদ্দক, পক্ষান্তদ্দর কমবেসী কছদ্দলদ্দদর সাদ্দথ বসার কক্ষদ্দত্র ককাদ্দনা প্রফতবন্ধকতা থাদ্দক না। সুতরাাং 
এদ্দক্ষদ্দত্র কিতনার আশঙ্কা কবফশ। অনুরূপভাদ্দব মফহলাদ্দদর জনয পরপুরুষ পযতন্ত কপৌঁছার কক্ষদ্দত্র অদ্দনক 
জফটলতা থাদ্দক। ফকন্তু নারী নারীর পাদ্দশ বসা সহজ। সুতরাাং ককাদ্দনা নারী যফদ এই আশঙ্কা কদ্দর কয, 
অমুক কমদ্দের পাদ্দশ বসদ্দল গুনাহে জফড়দ্দে পড়ার ভে আদ্দছ, তাহদ্দল তার কথদ্দকও পরপুরুদ্দষর মতই 
ফনরাপদ দূরত্ব বজাে রাখদ্দত হদ্দব। প্রদ্দোজদ্দন তার কচহারার প্রফতও তাকাদ্দব না। তার সাদ্দথ গল্প 
করদ্দব না। 

ہے لزم احتیاط ں یہا پہ   قدم قدم  

كى بہانے كسى دنیا یہ ہے   منتظر كہ  

এজগদ্দত প্রফতফট পদদ্দক্ষদ্দপ প্রদ্দোজন সতকত থাকার 

কারর্ দুফনো অদ্দপক্ষাে থাদ্দক ককাদ্দনা বাহানার। 

কুদৃফির কারদ্দর্ হাফতও টদ্দল যাে 
কুদৃফিদ্দত অভযস্তবযফক্ত কখনও লজ্জাস্থাদ্দনর সাংরক্ষর্ করদ্দত পাদ্দর না। শেতান তাদ্দক কুদ্দকৌশদ্দল 
কধ্াাঁকাে কিদ্দল রাদ্দখ কয, তুফম কতা ককবল কদখছ, করছ না কতা! অথচ কদখাটাই কতা করার ভূফমকা। 
দৃশযত মানুষ যত দৃঢ়দ্দচতার অফধ্কারীই কহাক (এমনফক হাফতর মত হদ্দলও) কুদৃফি কথদ্দক কবাঁদ্দচ না 
থাকদ্দল একফদন না হে একফদন কিাঁদ্দস যাদ্দবই। 

روشنى ۓ پا وہى ۓ آ میں جى كے جس اب  

ركهدیا عام سر كے جَل دل تو نے ہم  

‘এবার যার মদ্দন দাগ কাটদ্দব কসই আদ্দলা পাদ্দব। 

আফম অন্তর জ্বাফলদ্দে সবার সামদ্দন করদ্দখ ফদদ্দেফছ।’ 
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কুদৃফির ফতনফট বড় ক্ষফত 
কুদৃফির কারদ্দর্ মানুদ্দষর অন্তদ্দর কযৌনউোমতার েড় সৃফি হে। মানুষ এ বনযার তীব্রতাে কভদ্দস যাে। 
এর কারদ্দর্ ফতনফট বড় ক্ষফত অফস্তদ্দত্ব আদ্দস। 

এক. কুদৃফির কারদ্দর্ মানুদ্দষর অন্তদ্দর কফল্পতফপ্রোর ছফব বতফর হে। সুন্দর কচহারা তার কদল-কদমাদ্দগ 
কজাঁদ্দক বদ্দস। কস জাদ্দন, কফল্পতদ্দচহারার অফধ্কারীর্ী পযতন্ত কপৌঁছদ্দত কস পারদ্দব না, তবুও কস ফনজতদ্দন 
তার কথা কভদ্দব মজা কভাগ কদ্দর। অদ্দনক সমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার সাদ্দথ কল্পনার জগদ্দত গল্প 
কদ্দর। ফবষেটা এ পযতন্ত গড়াে কয, 

কফবর ভাষাে- 

گویا ہو ہوتے پاس ے میر تم  

ہوتا نہیں دوسرا   ئ كو جب  

‘তুফম কযন আমার পাদ্দশ তখন থাদ্দকা, 

যখন ককউ থাদ্দক না।’ 

কুদৃফিদ্দক বাহন বাফনদ্দেই শেতান মানুদ্দষর মনমফস্তদ্দষ্ক কজাঁদ্দক বদ্দস এবাং তাদ্দক শেতাফনকমতকাি করার 
প্রফত তাড়া কদে। িাাঁকা ফনজতনস্থাদ্দন কযমফনভাদ্দব অন্ধকার তার গাঢ় প্রভাব ফবস্তার কদ্দর, অনুরূপভাদ্দব 
শেতানও ওইবযফক্তর অন্তদ্দর ফবষাক্ত প্রভাব কঢদ্দল কদে। যাদ্দত কদ্দর কস তার সামদ্দন ফনফষি ফবষেগুদ্দলা 
খুবই আকষতর্ীেপিফতদ্দত উপস্থাপন করদ্দত পাদ্দর এবাং তার সামদ্দন একফট নেনদ্দলাভন মূফতত বতফর 
দাাঁড় কফরদ্দে ফদদ্দত সক্ষম হে। এমনবযফক্তর অন্তর ফদবাফনফশ ওই মূফততটার পূজাে ফলপ্ত থাদ্দক। 
ইতরাফমপূর্ত আশা ও কামনা ফনদ্দে কস কমদ্দত ওদ্দঠ। এটাদ্দকই বলা হে কামপূজা প্রবৃফতপূজা 
নিসপূজা। বরাং এটা একপ্রকার মূফততপূজাও। এটা ফশরদ্দকখিী তথা কগাপন ফশফরক।  

আল্লাহতাআলা বদ্দলন- 

فُُرطا   اَْمُرہُ  َوَكانَ  َهَواہُ  َوات بَعَ  ِذْكِرنَا َعنْ  قَْلبَهُ  اَْغفَْلنَا َمنْ  تُِطعْ  َوَل   
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‘আর ওইবযফক্তর আনুগতয কদ্দরা না, যার ফচতদ্দক আফম আমার স্মরর্ কথদ্দক অমদ্দনাদ্দযাগী কদ্দর 
ফদদ্দেফছ। কয তার কখোল-খুফশর অনুসরর্ কদ্দর এবাং যার কাযতকলাপ সীমা অফতক্রম কদ্দর।’ (সূরা 
কাহ্ি : ২৮) 

এসব কফল্পত উপাসয কথদ্দক ফনদ্দজর অন্তপ্রার্দ্দক মুক্ত করা ছাড়া ঈমাদ্দনর স্বাদ ভাদ্দগয জুটদ্দব না এবাং 
আল্লাহর বনকদ্দটযর ফসর্গ্ধ বাতাস পাওো যাদ্দব না। কফবর ভাষাে- 

كے پتهر كے ں ہو كے تخیل كر ڑ تو كو ں بتو  

‘মূফততগুদ্দলা কভদ্দে কল্পনাে হদ্দে আছ পাথদ্দরর।’ 

দুই. কুদৃফির ফদ্বতীে ক্ষফত হল, মানুদ্দষর মনমফস্তষ্ক ফবফভি ভাদ্দগ ভাগ হদ্দে যাে। ঘদ্দর সতী-সাধ্বী স্ত্রী 
থাকা সদ্দত্ত্বও তার অন্তর স্ত্রীর প্রফত আসক্ত হে না। স্ত্রী ভাল লাদ্দগ না। খুফটনাফট ফবষে ফনদ্দেও স্ত্রীর 
ওপর রাগ কদ্দর। ঘদ্দরাোপফরদ্দবশ তার কাদ্দছ অস্বফস্তকর মদ্দন হে। বাইদ্দরর মফহলাদ্দদর প্রফত কস কুকুর 
কযমন ফশকাদ্দরর ফদদ্দক তাকাে, কসভাদ্দব তাকাে। অদ্দনক সমে কাজকদ্দমতও তার মন বদ্দস না, ছাত্র 
হদ্দল পড়াদ্দলখা ছাড়া বাফক সব ভাদ্দলা লাদ্দগ। বযবসােী হদ্দল বযবসা কথদ্দক তার মন ওদ্দঠ যাে। ঘণ্টার 
পর ঘণ্টা ঘুমাদ্দলও শাফন্তর ঘুম আদ্দস না। ককউ কদদ্দখ মদ্দন করদ্দব কয, কস ঘুফমদ্দে আদ্দছ, মূলত কস 
কফল্পতফপ্রোর কল্পনাে িুদ্দব আদ্দছ। 

ফতন. কুদৃফির তৃতীে বড় ক্ষফত হল, হৃদে সুিাত-ফবদআত ও হক বাফতদ্দলর মাদ্দে পাথতকয করদ্দত বযথত 
হদ্দে যাে। অন্তদৃতফিশফক্ত চদ্দল যাে। দীদ্দনর প্রজ্ঞা ও ইলফমববভব কথদ্দক বফঞ্চত হদ্দত থাদ্দক। গুনাহর 
কাজ তার কাদ্দছ গুনাহ মদ্দন হে না। এরূপ পফরফস্থফতদ্দত দীদ্দনর বযাপাদ্দর শেতান তাদ্দক সদ্দন্দহ-
সাংশদ্দের মদ্দধ্য কিদ্দল কদে। কনককারদ্দদর সম্পদ্দকত তার অন্তদ্দর বদধ্ারর্া সৃফি হে। এমনফক কপাশাক-
আশাদ্দক ও অবেদ্দব দীনপালনকারী বযফক্তবগত তার কাদ্দছ ঘৃর্ার পাত্র মদ্দন হে। চস োততে ঘরানার 
হত্ত্বয়ও তনত্ত্বেত্ত্বে হত্ত্বের ওপর প্রতততিত মত্ত্বন েত্ত্বর। অেত্ত্বেত্ত্বে ঈমানহারা হত্ত্বয় োহান্নামী 
হত্ত্বয় যায়। 
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কুদৃফি সম্পদ্দকত পূবতসূরী সলদ্দিসাদ্দলহীন যা বদ্দলদ্দছন 
এক. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম বদ্দলদ্দছন- 

اِلَْیهِ  َواْلَمْنظُْورَ  الن اِظرَ  هللاُ  لََعنَ   

‘কুদৃফিদানকারী ও কুদৃফিদাদ্দন সুদ্দযাগদানকারী উভদ্দের ওপর আল্লাহ লা’নত কদ্দরদ্দছন।’(বাইহাকী, 
কমশকাতশরীি : ২৭০) 

দুই. হযরত দাউদ আলাইফহসসালাম ফনদ্দজর কছদ্দলদ্দক উপদ্দদশ ফদদ্দত ফগদ্দে বদ্দলন, ‘বাঘ ও অজগদ্দরর 
কপছদ্দন ছুটদ্দত পার, ফকন্তু ককাদ্দনা নারীর কপছদ্দন নে।’ উদ্দেশয হল, বাঘ ও অজগর উদ্দল্টা কতদ্দড় 
আসদ্দল মরর্ঘাদ্দট চদ্দল যাদ্দব। ফকন্তু নারী কতদ্দড় আসদ্দল জাহািাদ্দমর িাাঁদ্দদ কিাঁদ্দস যাদ্দব। 

ফতন. হযরত ইোহইো ইবদ্দন যাকাফরো আলাইফহসসালামদ্দক ফজদ্দজ্ঞস করা হল, বযফভচাদ্দরর শুরুটা 
ফকভাদ্দব হে? ফতফন বলদ্দলন, কচাখ কথদ্দক। 

চার. হযরত উমর রাফয. বদ্দলন, দুদ্দটা জীর্তপুরদ্দনা হাড়ও একসাদ্দথ ফমফলত হদ্দল পরস্পদ্দরর প্রফত 
আসক্ত হদ্দব। (জীর্তহাড় দ্বারা উদ্দেশয হল, বৃি ও বৃিা।) 

পাাঁচ. হযরত সাঈদ ইবনুলমুসাইোব রহ. বদ্দলন, যখন তুফম কাউদ্দক কদখদ্দব কয, কস ককাদ্দনা 
সুশ্রীবালদ্দকর প্রফত অপলক তাফকদ্দে থাদ্দক, তাহদ্দল বুদ্দে নাও ‘িাল কমাঁ কুচ কালা হাে’। 

ছে. িদ্দতহমুফসলী রহ. বদ্দলন, আফম ফত্রশজন মাশাদ্দেদ্দখর সাদ্দথ সাক্ষাত কদ্দরফছ, যাদ্দদরদ্দক অফল-
আবদাল মদ্দন করা হে, প্রদ্দতযদ্দকই ফবদােকাদ্দল আমাদ্দক উপদ্দদশ ফদদ্দেদ্দছন, কমবেসী কছদ্দলদ্দদর 
সাংেব কথদ্দক ফনরাপদ দূরদ্দত্ব থাকদ্দব। 

সাত. ইবনুযাফহর মাকফদসী রহ. বলদ্দতন, ককাদ্দনাবযফক্ত যফদ ককাদ্দনা পুরুদ্দষর প্রফত আসক্ত থাদ্দক  
তাহদ্দল তার জনয ওই পুরুষদ্দক কদখা হারাম। 

আট. ইমাম গাযালী রহ. বলদ্দতন, মুফরদ্দদর ওপর ফহাংস্রপ্রার্ীর থাবাদ্দক আফম ওই পফরমার্ ভে কফর না, 
কয পফরমার্ ভে কফর তাদ্দক ককাদ্দনা কমবেসী কছদ্দলর সাফিদ্দধ্য কদখদ্দল। 
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নে. হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী রহ. বলদ্দতন, কুদৃফি স্মরর্শফক্তর জনয প্রার্নাশকারী 
ফবষতুলয। 

দশ. মুজাফেদ্দদ আলদ্দিছানী রহ. তাাঁর মাকতুবাদ্দত ফলদ্দখদ্দছন, যার দৃফি ফনেিদ্দর্ কনই, তার অন্তরও 
ফনেিদ্দর্ কনই। আর যার অন্তর ফনেিদ্দর্ কনই, তার লজ্জাস্থানও ফনেিদ্দর্ কনই। 

কুদৃফির ফচফকৎসা 
বততমাদ্দন ইন্টারদ্দনট ফটফভ ও ফভফসআদ্দরর কারদ্দর্ ঘদ্দর-ঘদ্দর ফিম নাটদ্দকর ছড়াছফড়। নগ্নতা ও 
অেীলতার তুিান চলদ্দছ। যুবতীরা পদতাহীন হদ্দে কদহপ্রদশতনী কদ্দর মাদ্দকতদ্দট-মাদ্দকতদ্দট দাফপদ্দে 
কবড়াদ্দচ্ছ। এযািদ্দভটাইদ্দসর নাদ্দম পদ্দথর ফকনারাে নারীদ্দদর আকষতর্ীে ছফব কদখা যাদ্দচ্ছ। সাংবাদপত্র ও 
মযাগাফজদ্দন নারীদ্দদর উদ্দতজক ছফব কতা এখন সাধ্ারর্ ফবষে। এদ্দহন পফরদ্দবদ্দশ যুবক কতা পদ্দরর কথা, 
বুদ্দড়াদ্দদর দৃফি সাংযত রাখাও মহা আপদ হদ্দে দাাঁফড়দ্দেদ্দছ। শতদ্দচিা সদ্দত্ত্বও এ কথদ্দক কবাঁদ্দচ থাকা কফঠন 
হদ্দে পদ্দড়দ্দছ। যাদ্দদর অন্তদ্দরর কহদাদ্দেদ্দতর আদ্দলা আদ্দছ, তারা গুনাহফটর বযাপকতা কদদ্দখ কভতদ্দর-
কভতদ্দর জ্বদ্দল পুদ্দড় যাদ্দচ্ছ। তফরকদ্দতর সাফলক-মুফরদ ও ফশষযরা ফনদ্দজদ্দদর পীদ্দরর কাদ্দছ এ কথদ্দক 
পফরত্রাদ্দর্র ওষুধ্ প্রাথতনা কদ্দরন। তাই প্রত্ত্বয়ােন মত্ত্বন হে, এ কথদ্দক পফরত্রাদ্দর্র ফকছু পরীফক্ষত 
ওষুধ্ কুরআন-হাদীদ্দসর আদ্দলাদ্দক কপশ করব। যাদ্দত দৃফি হারামপাত্র কথদ্দক ফিদ্দর এদ্দস হালালপদ্দথ 
ধ্াফবত হে। কযৌনউম্মাদনার জ্বদ্দল ওঠা আগুন ফনদ্দভ যাে। পফবত্র ও শালীন জীবনযাপন সহজ হদ্দে 
যাে। 

পফবত্র কুরআদ্দনর আদ্দলাদ্দক 
কুদৃফি কথদ্দক বাাঁচার উদ্দেদ্দশ পফবত্র কুরআদ্দনর আদ্দলাদ্দক সাতফট বযবস্থাপত্র ফনদ্দে উপস্থাপন করা হল- 

এক. মহান আল্লাহ বদ্দলন- 

ْوا لِْلُمْؤِمنِْینَ  قُلْ  اَْبَصاِرِهمْ  ِمنْ  یَُغضُّ  

‘মুফমনদ্দদরদ্দক বদ্দল ফদন, তারা কযন ফনদ্দজদ্দদর দৃফি অবনত রাদ্দখ।’ 

কুদৃফির সদ্দবতাতম ফচফকৎসা হল, ফনদ্দজর দৃফি অবনত রাখা। সুতরাাং সাদ্দলক তথা আিশুফি 
প্রতযাশীবযফক্তর জনয আবশযক হল, পদ্দথ চলদ্দত ফগদ্দে দৃফিদ্দক অবনত রাখার অভযাস গদ্দড় কতালা। 
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পাদ্দে কহাঁদ্দট চলদ্দল দৃফি ফনদ্দচর ফদদ্দক রাখুন। গাফড়দ্দত থাকদ্দল দৃফি এতটুকু উফঠদ্দে রাখুন, কযন অনযানয 
গাফড়র চলাচল বুেদ্দত সক্ষম হন। কাদ্দরা কচহারার প্রফত দৃফি নে; কারর্ কিতনার শুরুটা এটা দ্বারাই 
হে। দৃফি ভুল কদ্দর কিলদ্দল ইসদ্দতগিার করুন এবাং দৃফি নাফমদ্দে ফনন। এ অভযাস গদ্দড় কতালার 
কচিা অবযাহত রাখুন, এমনফক এটাদ্দক জীবদ্দনর অাংশ বাফনদ্দে ফনন। অফিফসোল কাদ্দজ ফকাংবা 
ককনাকাটার সমে ককাদ্দনা নারীর সাদ্দথ কথা বলার প্রদ্দোজন হদ্দল তার কচহারার ফদদ্দক তাকাদ্দবন না। 
কযমফনভাদ্দব ককউ কাদ্দরা ওপর অসন্তুি থাকদ্দল কথা বলার সমে পরস্পদ্দরর প্রফত তাকাে না। দৃফি 
ফবফনমে কদ্দরনা। অনুরূপভাদ্দব ককাদ্দনা প্রদ্দোজদ্দন পরনারীর সাদ্দথ কথা বলদ্দত হদ্দল এটা মদ্দন রাখদ্দবন 
কয, আল্লাহর ফনদ্দদতদ্দশর কারদ্দর্ আফম তার প্রফত অসন্তুি, সুতরাাং তার কচহারার প্রফত তাকাব না। 

দুই. আল্লাহতাআলা বদ্দলন- 

نَ  لَُكمْ  طَابَ  َما فَاْنِكُحْوا النَِّساءِ  مِّ  

‘নারীদ্দদর কথদ্দক কতামাদ্দদর পছন্দমত ফবদ্দে কর।’ -সূরা ফনসা : ৩ 

যত দ্রুত সম্ভব দীনদার অনুগত ও সুন্দরীনারী কদদ্দখ ফবদ্দে কদ্দর ফনন, যাদ্দত কদ্দর বজফবকচাফহদা পূরর্ 
করা যাে। কু্ষধ্াততবযফক্ত যফদ অফধ্ক নিল নামায পড়াদ্দক ফনদ্দজর কু্ষধ্া ফনবারদ্দর্র বযবস্থাপত্র মদ্দন কদ্দর 
তাহদ্দল তার ফচফকৎসা করা উফচত। কু্ষধ্ার ওষুধ্ হল, খানা খাওো এবাং আল্লাহর কাদ্দছ কু্ষধ্া 
ফনবারদ্দর্র প্রাথতনা করা। অনুরূপভাদ্দব দৃফি পফবত্র রাখার বযবস্থাপত্র হল, ফবদ্দে করা এবাং আল্লাহর 
কাদ্দছ পফবত্র জীবনযাপদ্দনর জনয দুআ করা। সুদ্দযাগ কপদ্দল স্ত্রীর কচহারার ফদদ্দক ভালবাসাপূর্ত দৃফি ফদদ্দে 
তাকাদ্দবন। আল্লাহর কশাকর আদাে করদ্দবন কয, কনোমতফট না কপদ্দল কত গিাফন কয কপাহাদ্দত হত! 
কয কামদৃফি মাদ্দকতদ্দট ফবচরর্শীল নারীর প্রফত কদন তা স্ত্রীর প্রফত ফদন। স্ত্রীদ্দক পফরষ্কার-পফচ্ছি থাকার 
বযাপাদ্দর উৎসাফহত করদ্দবন। ভাল কাপড় ফকদ্দন ফদন। অনয নারীর কাদ্দছ যা ফকছু আদ্দছ তার সবই 
আপনার স্ত্রীর কাদ্দছও আদ্দছ। ভাবুন, আফম যফদ পরনারীর প্রফত তাকাই তাহদ্দল আল্লাহ অসন্তুি হদ্দবন। 
পক্ষান্তদ্দর ফনদ্দজর স্ত্রীদ্দক কদখদ্দল আল্লাহ সন্তুি হন। হাদীদ্দস আদ্দছ- 

‘কযবযফক্ত স্ত্রীর প্রফত মুচফকদ্দহদ্দস তাকাে এবাং কয স্ত্রী স্বামীর প্রফত মুচফক কহদ্দস তাকাে তখন 
আল্লাহতাআলা উভদ্দের প্রফত মুচফক কহদ্দস তাকান।’ 
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হালালদ্দক কদখুন প্রার্ভদ্দর, কযন হারাদ্দমর প্রফত কলাভ না জাদ্দগ। যখনই মন পরনারীর প্রফত 
আকষতর্দ্দবাধ্ করদ্দব তখনই স্ত্রীর কথা কল্পনাে আনুন। কদখদ্দবন, গুনাহর ফচন্তা অন্তর কথদ্দক দূর হদ্দে 
যাদ্দব। 

ফতন. আল্লাহতা‘আলা বদ্দলন- 

ْینَ  اِن   ُهمْ  اَِذا ات قَْوا الذِّ نَ  طَائِف   َمس  ُرْوا الش ْیطَانِ  مِّ ْبِصُرْونَ  ُهمْ  فَاَِذا تََذك  مُّ  

‘ফনশ্চে যারা আল্লাহতাআলাদ্দক ভে কদ্দর যখন তাদ্দদরদ্দক শেতাদ্দনর ককাদ্দনা দল ফঘদ্দর ধ্দ্দর তখন 
তারা আল্লাহর ফযফকর কদ্দর। সুতরাাং তাদ্দদর অনুভূফত ফিদ্দর আদ্দস।’ 

আোতফটদ্দত এ রহসয উদঘাটন করা হদ্দেদ্দছ কয, যখনই শেতান আক্রমন করদ্দব, অন্তদ্দর কুমির্া 
কঢদ্দল ফদদ্দব তখনই ফযফকদ্দরর অস্ত্র বযবহার কদ্দর তা প্রফতহত করদ্দব। এজনয রাস্তাঘাদ্দট চলাদ্দিরার 
সমে ফযফকদ্দরর প্রফত গুরুত্ব কদো প্রদ্দোজন। সম্ভব হদ্দল তাসবীহ রাখদ্দবন। অনযথাে মদ্দন-মদ্দন ফযফকর 
করদ্দবন। অলসতা গুনাহর অনযতম ভূফমকা। সুতরাাং ফযফকর দ্বারা অলসতা দূর করুন। ফযফকদ্দরর 
আদ্দলা অন্তদ্দর অপাফথতব প্রশাফন্তর জন্ম কদে। তখন ফনফষিস্থাদ্দন কচাখও তুলদ্দত মন চাে না। 

كو دل نہ بیگا ہے تىكر سے عالم دو  

ئ آشنا لذت ہے چیز عجب  

‘যখন দুই জগত কথদ্দক হৃদেদ্দক অপফরফচত কদ্দর কনে, 

তখন বনু্ধদ্দত্বর স্বাদ মুগ্ধতাছড়াদ্দনা হে।’ 

চার. আল্লাহতাআলা বদ্দলন- 

یَرى هللاُ  بِّاَن   یَْعلَمْ  اَلَمْ   

‘কস ফক জাদ্দন না কয আল্লাহ কদখদ্দত পাদ্দচ্ছন।’ (সূরা আলাক : ১৪) 

আিার সাংদ্দশাধ্নপ্রোসী সাদ্দলক যখনই পরনারীর প্রফত তাকাদ্দনার ইচ্ছা করদ্দব তখনই এ কল্পনা 
করদ্দব কয, আল্লাহ আমাদ্দক কদখদ্দত পাদ্দচ্ছন। এদ্দত দৃফির কহিাজত করা সহজ হদ্দব। এর দৃিান্ত 
হল,ওই নারীর বাবা ফকাংবা স্বামী যফদ আমার ফদদ্দক তাফকদ্দে থাদ্দক তদ্দব ফক আফম ওই নারীর প্রফত 
তাফকদ্দে থাকদ্দত পারব? তখন ফক আমার মদ্দন হদ্দব না কয, ওই নারীর বাবা বা স্বামী আমার ওপর 
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রাগ করদ্দবন? অনুরূপভাদ্দব ভাবুন, আফম যফদ পরনারীর প্রফত থাকাই, অথচ আল্লাহ আমাদ্দক কদখদ্দছন, 
তখন অবশযই ফতফন রাগ করদ্দবন। যফদ ফতফন পাকড়াও কদ্দরন তাহদ্দল আমার কী অবস্থা হদ্দব? 

পাাঁচ. আল্লাহতাআলা বদ্দলন- 

ْینَ  ُسبُلَنَا لَنَْهِدیَن ُهمْ  فِْینَا َهُدْواَجا َوالذ   

‘যারা আমার পদ্দথ সাধ্না কদ্দর আফম অবশযই তাদ্দদরদ্দক পথ কদখাব।’ (সূরা আনকাবুত : ৬৯) 

তািসীরফবশারদগর্ ফলদ্দখদ্দছন, শরীেদ্দতর ওপর চলার উদ্দেদ্দশয মদ্দনর ফবপরীত আমল করাদ্দকই 
মুজাহাদা তথা সাধ্না বদ্দল। এটা বাস্তব কয, মুজাহাদা দ্বারা ‘মুশাহাদা’ লাভ হে। সুতরাাং পরনারীর 
প্রফত দৃফি ফদদ্দত যখনই মন চাইদ্দব তখনই ফনদ্দজর ইচ্ছাশফক্ত প্রদ্দোগ কদ্দর তার ফবদ্দরাফধ্তা করদ্দবন। 
মদ্দন একথা বিমূল রাখদ্দবন, এই সাধ্নার দ্বারা আমার প্রকৃত মাহবুব তথা আল্লাহতাআলার মুশাহাদা 
বা দশতন নফসব হদ্দব। এমফনদ্দত এ ধ্রদ্দনর সাধ্না হে কদ্দেক মুহূদ্দততর। অথচ মুশাহাদার স্বাদ হদ্দব 
ফচরফদদ্দনর জনয। মদ্দন রাখদ্দবন, যবদ্দত-নিস তথা নিসদ্দক দমাদ্দনার নূর দ্বারা অন্তর খুব দ্রুত 
পফরষ্কার হে। তাসফবহর দানাও এর সামদ্দন ফকছু নে। সাহসহারা হওো সমসযার সমাধ্ান নে। ফহম্মত 
ধ্দ্দর রাখদ্দল সমসযার সমাধ্ান হে। সুতরাাং মদ্দনর ওপর কজার খাটান। তাদ্দক শরীেদ্দতর লাগাম 
পফরদ্দে ফদন, কযন ককোমদ্দতর ফদন কসৌভাদ্দগযর মালা পরার ভাগয জুদ্দট। 

ছে. আল্লাহতাআলা বদ্দলন- 

ْوا اَنْ  یَاُْمُرُكمْ  هللاَ  اِن   اَْهلَِها اِلى اْلَماناتِ  تََؤدُّ  

‘ফনশ্চে আল্লাহ কতামাদ্দদরদ্দক ফনদ্দদতশ ফদদ্দচ্ছন আমানত তার হকদারদ্দক ফদদ্দে ফদদ্দত।’ (সূরা ফনসা : ৫৮) 

সাংদ্দশাধ্ন প্রতযাশী সাদ্দলক এই কল্পনা ধ্দ্দর রাখদ্দব কয, আমার কচাখ আল্লাহপ্রদত আমানত। এই 
আমানত বযবহার করদ্দত হদ্দব তাাঁরই ফনদ্দদতশ অনুপাদ্দত। ফবপরীত করদ্দল আমানদ্দতর কখোনতকারী 
হদ্দে যাব। সাধ্ারর্ত ফনেম হল, আমানদ্দত একবার কখোনত করদ্দলও তার কদ্দছ ফদ্বতীেবার আমানত 
রাখা হে না। এমন কযন না হে কয, দুফনোদ্দত আল্লাহর কদো দৃফিশফক্ত পরনারীর কপছদ্দন বযে করলাম, 
পফরর্াদ্দম ফতফন আমার দৃফিশফক্ত আদ্দখরাদ্দত কিরত ফদদ্দবন না। ওইফদন যফদ অন্ধ হদ্দে ওঠদ্দত হে 
তাহদ্দল কী অবস্থা হদ্দব? পফবত্র কুরআদ্দন এটার প্রমার্ আদ্দছ কয, আল্লাহতাআলা ককোমদ্দতর ফদন 
ফকছুদ্দলাকদ্দক অন্ধ কদ্দর ওঠাদ্দবন। তখন তারা ফজদ্দজ্ঞস করদ্দব- 
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ا ُكْنتُ  َوقَدْ  اَْعمى َحَشْرتَنِىْ  لِمَ  َربِّ  بَِصْیر   

‘প্রভু! আমাদ্দক অন্ধ বাফনদ্দে ওঠাদ্দলন ককন? আমার কতা দৃফিশফক্ত ফছল!’ 

এটা ভাবনার ফবষে কয, আমরা এমন যুদ্দগ দুফনোদ্দত সৃফি হদ্দেফছ যখন আল্লাহর ফপ্রেবনু্ধর দশতনলাভ 
করদ্দত পাফর ফন। ককোমদ্দতর ফদনও যফদ অন্ধ কদ্দর ওঠাদ্দনা হে তাহদ্দল আল্লাহর ফপ্রেবনু্ধর দশতনলাভ 
কথদ্দক বফঞ্চত হব। আল্লাহর ফপ্রেবনু্ধর নাম হল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইফহওোসাল্লাম। কহ আল্লাহ! 
আপফন আমাদ্দদরদ্দক ফদ্বতীেবার বফঞ্চত হওো কথদ্দক বাাঁচান। সুতরাাং দৃফিসাংরক্ষর্ জরুফর, কযন 
ককোমদ্দতর ফদন আমানতফট ফদ্বতীেবার কিরত পাই। 

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম বদ্দলদ্দছন- 

َجِمْیل   تََعالى هللاَ  اِن    

‘ফনশ্চে আল্লাহ সুন্দর।’ (আলজাফমউসসাগীর, খি : ১, পৃষ্ঠা : ২৬৩) 

এ কথাটা মাথাে রাখদ্দবন কয, যফদ আফম দুফনোর সুন্দরীদ্দদর প্রফত কুদৃফি কদই তাহদ্দল আল্লাহতাআলা 
ককোমদ্দতর ফদন তার কসৌন্দদ্দযতর দশতনলাভ কথদ্দক আমাদ্দদর বফঞ্চত কদ্দর কদন ফকনা! 

সাত. আল্লাহতাআলা বদ্দলদ্দছন- 

اْلَحقِّ  ِمنَ  نََزلَ  َوَما هللاِ  لِِذْكرِ  قُلُْوبُُهمْ  تَْخَشعَ  اَنْ  آَمنُْوا لِل ِذْینَ  یَأْنِ  اَلَمْ   

‘যারা ঈমান আদ্দন তাদ্দদর হৃদে ফক আল্লাহর স্মরদ্দর্ ও কয সতয অবতীর্ত হদ্দেদ্দছ তাদ্দত ফবগফলত 
হওোর সমে ফক আদ্দস ফন?’ 

সাদ্দলক তথা আিার সাংদ্দশাধ্নপ্রতযাশীর মন যখনই কুদৃফির গুনাহদ্দত ফলপ্ত হওোর জনয ইফতউফত 
করদ্দব, তখনই সদ্দে সদ্দে আোতফটর ফবষেবস্ত্ত সম্পদ্দকত ফচন্তা করদ্দব। তখনই ফনদ্দজদ্দক সদ্দিাধ্ন কদ্দর 
বলদ্দব ‘ঈমানদাদ্দরর ফক এখনও আল্লাহদ্দক ভে করার সমে হে ফন?’ প্রফতফট কৃদৃফির সমে আোতফটর 
ফবষেবস্ত্ত সম্পদ্দকত ভাবদ্দত থাকুন এবাং আল্লাহর কাদ্দছ সাহাযয কামনা করদ্দত থাকুন। এদ্দত 
আল্লাহতাআলা ফনদ্দজর ভে আপনার অন্তদ্দর বতফর কদ্দর ফদদ্দবন এবাং কুদৃফি কথদ্দক সফতযকাদ্দরর তাওবা 
আপনার নফসব হদ্দব। 
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পফবত্র হাদীদ্দসর আদ্দলাদ্দক 
ফপ্রে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম দৃফিসাংরক্ষদ্দর্র প্রফত অদ্দনক গুরুত্বাদ্দরাপ কদ্দরদ্দছন। 
মানুদ্দষর কচহারার আকষতর্ কতা আদ্দছই, এমন ফক নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম জীবজন্তুর 
লজ্জাস্থাদ্দনর প্রফত তাকাদ্দনা কথদ্দকও ফনদ্দষধ্ কদ্দরদ্দছন। ফতফন দৃফিদ্দক বদ্দলদ্দছন ‘ইবফলদ্দসর একফট 
ফবষফমফেত তীর’। হাদীসশরীদ্দির প্রফত লক্ষয করদ্দল কুদৃফির ফচফকৎসা সম্পদ্দকত দুফট গুরুত্বপূর্ত 
বযবস্থাপত্র পাওো যাে। যথাক্রদ্দম- 

এক. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম বদ্দলদ্দছন, ‘পরনারীর প্রফত হঠাৎ দৃফি পদ্দড় যাওোর পর 
যফদ তার রূপলাবর্য কতামাদ্দক আকফষতত কদ্দর তাহদ্দল ঘদ্দর এদ্দস ফনদ্দজর স্ত্রীর সাদ্দথ সহবাস কর।’ 
কারর্ পরনারীফটর কাদ্দছ যা আদ্দছ কতামার স্ত্রীর কাদ্দছও তা-ই আদ্দছ। এর দ্বারা কবাো কগল, ববধ্ 
উপাদ্দে ফনদ্দজর প্রদ্দোজন পূরর্ করার দ্বারা হারাম কথদ্দক বাাঁচা সহজ হে। 

দুই. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাদ্দমর দরবাদ্দর এক যুবক এল। বলল, ‘কহ আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইফহ ওোসাল্লাম! আমাদ্দক বযফভচাদ্দরর অনুমফত ফদন। ফপ্রে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 
ওোসাল্লাম তাদ্দক শাসাদ্দলন না; বরাং কিদ্দহর সুদ্দর বলদ্দলন, ককউ কতামার মাদ্দের সাদ্দথ বযফভচার 
করাটাদ্দক তুফম ফক পছন্দ করদ্দব? যুবক বলল, না। নবীজী বলদ্দলন, তাহদ্দল কতামার স্ত্রীর সাদ্দথ ককউ 
বযফভচার করুক- এটা ফক চাও? যুবক উতর ফদল, না। নবীজী বলদ্দলন, তাহদ্দল কতামার কবাদ্দনর সাদ্দথ 
বযফভচার করা কহাক- এটা ফক চাও? যুবক এবারও উতর ফদল, না। এবার নবীজী বলদ্দলন, তদ্দব কতা 
কতামার কমদ্দের সাদ্দথ এমনফট কহাক- এটা কামনা কর ফক? যুবক এবারও উতর ফদল, না। যুবদ্দকর 
উতরগুদ্দলা শুদ্দন এবার ফপ্রে নবী বলদ্দলন, যার সাদ্দথ বযফভচার করার জনয তুফম এতটা আগ্রহী কস কতা 
ফনশ্চে কাদ্দরা মা ফকাংবা স্ত্রী ফকাংবা কবান ফকাংবা কমদ্দে হদ্দব। কযমফনভাদ্দব কতামার এসব মাহরামনারীর 
সাদ্দথ বযফভচার হওোটা কতামার জনয অসহনীে, অনুরূপভাদ্দব অপরদ্দলাকফটও কতা তার ফনকটািীে 
নারীর সাদ্দথ এমনফট হওোটা ককাদ্দনাভাদ্দবই কামনা কদ্দর না। এ বদ্দল ফপ্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইফহ 
ওোসাল্লাম তাাঁর পফবত্র হাত যুবকফটর বুদ্দক করদ্দখ তার জনয পফবত্রতা ও সম্ভ্রমদ্দবাধ্ সাংরক্ষদ্দর্র দুআ 
করদ্দলন। এ যুবক সাহাবী বদ্দলন, এরপর কথদ্দক আমার বুক কথদ্দক বযফভচাদ্দরর কামনা সমূ্পর্তরূদ্দপ দূর 
হদ্দে কগল এবাং অনযানয গুনাহর কচদ্দেও বযফভচাদ্দরর প্রফত ঘৃর্া সৃফি আদ্দরা অদ্দনক কবফশ হল। 
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এর দ্বারা কবাো কগল, সাদ্দলক একথা ভাবদ্দব- ‘কযমফনভাদ্দব আমার ফনকটতম ককাদ্দনা নারীর প্রফত 
পরপুরুদ্দষর কলাভাতুর শেতাফনদৃফি আমার কাদ্দছ ফবরফক্তকর ও আপফতজনক মদ্দন হে, কতমফনভাদ্দব 
অনযরাও এটা কমাদ্দটও পছন্দ কদ্দর না কয আফম তাদ্দদর ফনকটতম ককাদ্দনা নারীর প্রফত কলালুপ দৃফিদ্দত 
তাকাই।’ এরূপ ভাবনার দ্বারা অন্তর ফস্থর ও শান্ত হদ্দে যাদ্দব। কুদৃফির তাড়না ফনদ্দস্তজ হদ্দে পড়দ্দব। 
তাছাড়া ককাদ্দনা কাদ্দমল শাদ্দেদ্দখর সদ্দে সম্পকত থাকদ্দল তাাঁর কাদ্দছ করাগফটর কথা খুদ্দল বলুন এবাং 
দুআ ও তাওোজু্জহ কামনা করুন। পীর-মাশাদ্দেখ নবীদ্দদর স্থলাফভফষক্ত হন। তাাঁদ্দদর তাওোজু্জহ দ্বারা 
অন্তদ্দরর অন্ধকার দূর হে। তখন মানুষ প্রবৃফতর নীচুতা কথদ্দক কবর হদ্দে আধ্যাফিকতার সুউচ্চ স্তদ্দর 
কপৌঁছদ্দত সক্ষম হে। তাাঁদ্দদর সাফিধ্য ওষুধ্ এবাং তাাঁদ্দদর দৃফি ফচফকৎসা হদ্দে থাদ্দক। 

সালাি তথা পূবতসূরী বুযুগতদ্দদর বার্ীর আদ্দলাদ্দক 
পীরমাশাদ্দেখ তাাঁদ্দদর ভক্ত-মুফরদদ্দদরদ্দক কুদৃফি কথদ্দক বাাঁচার উদ্দেদ্দশ ফবফভি উপাে বদ্দল ফদদ্দেদ্দছন। 
কমৌফলকভাদ্দব কসগুদ্দলাদ্দক দু’ভাদ্দগ ভাগ করা যাে। 

এক. কল্পনা পাল্টাদ্দনা 
যখনই নিস-প্রবৃফত পরনারীদ্দক কদখার ইচ্ছা করদ্দব তখনই সাদ্দলক তথা আিশুফি-প্রোসীবযফক্তর 
উফচত ফনদ্দজর কল্পনা পরনারী কথদ্দক সফরদ্দে অনযফদদ্দক ফনবি করা। ইচ্ছা কদ্দর যফদ অনয কল্পনা 
ঢুকাদ্দনা যাে তাহদ্দল পরনারীর ফচন্তা আপনাআপফন দূর হদ্দে যাদ্দব। কদ্দেকফট দৃিান্ত ফনদ্দে উপস্থাপন 
করা হল- 

ক. ইমাম গাযালী রহ. বদ্দলন, ‘কহ ফপ্রে! কজদ্দন করদ্দখা, ককাদ্দনা পরনারী কতামার সামদ্দন ফদদ্দে যাওোর 
সমে শেতান কামনা কদ্দর কয, তুফম তার প্রফত দৃফি ফদদ্দব। একটু কদদ্দখ ফনদ্দব কয, নারীফট ককমন। 
এরূপ পফরফস্থফতদ্দত শেতাদ্দনর সাদ্দথ ফবতকত জুদ্দড় দাও কয, আফম ককন কদখব? নারীফট যফদ কুশ্রী হে 
তাহদ্দল আফম কতা স্বাদহীন গুনাহে ফলপ্ত হব। আর সুন্দরী হদ্দল গুনাহদ্দতা হদ্দব, পাশাপাফশ এই 
আিদ্দসাসও অন্তদ্দর জন্ম ফনদ্দব কয, আহ! তাদ্দক যফদ আফম কপতাম! ফকন্তু সকল নারীদ্দক কতা পাওো 
যাে না। সুতরাাং অন্তরদ্দক আিদ্দসাদ্দসর মদ্দধ্য কিদ্দল কদোর মাদ্দে কী িােদা! এভাদ্দব ফবতকত করদ্দল 
অন্তরই এ ফসিাদ্দন্ত কপৌঁদ্দছ ফদদ্দব কয, কদখব না। গুনাহ করব না। মনদ্দক আিদ্দসাদ্দসও কিলব না। 
মদ্দনর স্বফস্ত দূর কদ্দর কদো বুফিমাদ্দনর কাজ নে।’ 
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খ. হযরদ্দতর আকদাস থানভী রহ. বলদ্দতন, ‘ককাদ্দনা সুন্দরীর নারীর প্রফত আকষতর্ হদ্দল সদ্দে সদ্দে 
ককাদ্দনা কুশ্রীবযফক্তর কল্পনা করুন। এমন বযফক্তর কল্পনা করুন যার রঙ কাদ্দলা, কচহারাে দাগ, কচাখ 
অন্ধ, চুল এদ্দলাদ্দমদ্দলা, দাাঁতাদ্দলা কচাোল, কঠাাঁট কমাটা, নাক কথদ্দক পাফন কবদ্দে কঠাাঁট অবফধ্ কপৌঁদ্দছদ্দছ- 
কযখাদ্দন মাফছ বদ্দস আদ্দছ। এভাদ্দব কল্পনা করদ্দল রুফচদ্দত একপ্রকার কঘিা সৃফি কদ্দর, যা আপনার 
অন্তর কথদ্দক সুন্দরীর প্রফত আকষতর্দ্দক নি কদ্দর ফদদ্দব। কখনও কখনও ভাবুন, কফল্পত সুন্দরীফট মারা 
কগদ্দল তাদ্দক কবদ্দর রাখা হদ্দব। তার কদহ গদ্দল মাফটর সাদ্দথ ফমদ্দশ যাদ্দব। কপাকামাকড় কদহটাদ্দক কখদ্দে 
কিলদ্দব। দুগতন্ধ কবর হদ্দব। সুতরাাং এদ্দক কদদ্দখ ফনদ্দজর মাফলকদ্দক অসন্তুি করব ককন?’ 

গ. জবনক বুযুগত বদ্দলন, ‘ককাদ্দনা সুন্দরীর প্রফত আসক্ত হদ্দল সাদ্দথ সাদ্দথ তার বৃিদ্দবলার কথা কল্পনা 
করুন। ককামর কুাঁদ্দজা হদ্দে যাদ্দব। হাফিসার কদহ হদ্দে যাদ্দব। দৃফিশফক্ত তার এদ্দকবাদ্দর দুবতল হদ্দে 
পড়দ্দব। কাদ্দন শুনদ্দত পাদ্দব না। মুদ্দখ দাাঁত থাকদ্দব না, কপদ্দট আত থাকদ্দব না। বসদ্দল কপশাব ফনেির্ 
করদ্দত পারদ্দব না। কচাোল কভতদ্দর ঢুদ্দক যাদ্দব। সুতরাাং এদ্দক কদদ্দখ আমার প্রভুদ্দক অসন্তুি করব 
ককন? 

ঘ. জবনক বুযুগত বলদ্দতন, ককাদ্দনা সুন্দরীদ্দক কদখদ্দত মন চাইদ্দল সদ্দে সদ্দে কল্পনা করুন, আমার 
শাদ্দেখ আমাদ্দক কদখদ্দছন। তাহদ্দল মন আদ্দন্দাফলত হদ্দব। দৃফি সদ্দর যাদ্দব। তারপর ভাবুন, আমার 
শাদ্দেখ আমার একাজফট কদদ্দখ কত না অসন্তুি হদ্দবন! অথচ আল্লাহতাআলা বাস্তদ্দবই কদখদ্দছন। 
সুতরাাং ফতফন কী পফরমার্ অসন্তুি হদ্দবন। এভাদ্দব ভাবদ্দত পারদ্দল কুদৃফি কথদ্দক তাওবা নফসব হদ্দব। 

দুই. ফনদ্দজদ্দক সাজা ফদন 

কুদৃফি কথদ্দক বাাঁচার ফদ্বতীে পিফত হল, ফনদ্দজই ফনদ্দজর জনয সাজা ফনধ্তারর্ করা কয, কুদৃফি হদ্দে কগদ্দল 
আফম ফনদ্দজদ্দক এই শাফস্ত ফদব। কযদ্দহতু কুদৃফির মজার চাইদ্দত সাজার কিটা কবফশ হদ্দব তাই ধ্ীদ্দর 
ধ্ীদ্দর কুদৃফির অভযাস কথদ্দক ফিদ্দর আসা সহজ হদ্দে যাদ্দব। 

ক. হযরত আকদাস থানবী রহ. বলদ্দতন, ‘কুদৃফির গুনাহর জনয ফবশ রাকাত নিল পড়ার সাজা ফঠক 
কদ্দর নাও। এদ্দত নিস এক দু’ফদদ্দনই ফচৎকার ফদদ্দে ওঠদ্দব এবাং কুদৃফি কথদ্দক ফিদ্দর আসদ্দব। 
শেতানও বলদ্দব, কলাকফট কতা কদফখ একফট কুদৃফির পফরবদ্দতত ফবশফট ফসজদা করদ্দছ। এমন কযন না 
হে এর গুনাহগুদ্দলা কনফক দ্বারা পাদ্দল্ট কদো হদ্দব। তখন কতা আমার সারাজীবদ্দনর কচিা বরবাদ হদ্দে 
যাদ্দব। সুতরাাং এদ্দক কুদৃফির কুমির্া কদো যাদ্দব না।’ 
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খ. জবনক বুযুগত বলদ্দতন, ‘কয কলাকফট কভাজনফপ্রে তার উফচত ফতনফদদ্দনর করাযার সাজা ফনধ্তারর্ করা। 
যখন কু্ষৎফপপাসাে থাকদ্দব তখন ফরপুর সব তাড়না ফনদ্দস্তজ হদ্দে পড়দ্দব।’ 

গ. জবনক বুযুগত বলদ্দতন, ‘কুদৃফিদ্দত অভযস্ত বযফক্ত যফদ গফরব হে তাহদ্দল কস ফনদ্দজর ওপর ফকছু সদকা 
ফনধ্তারর্ কদ্দর কনোর শাফস্ত আদ্দরাপ করদ্দব। যখন ফনদ্দজর প্রদ্দোজনদ্দক কুরবাফন ফদদ্দে সদকা করার 
প্রদ্দোজন পড়দ্দব তখন সব কঘার এমফনদ্দত ককদ্দট যাদ্দব।’ 

ঘ. জবনক বুযুগত বলদ্দতন, ‘মদ্দন কুদৃফির তাড়না বতফর হদ্দল ফনজতদ্দন কাপড় কপাঁফচদ্দে বতফর করা চাবুক 
ফদদ্দে ফনদ্দজর কপদ্দট কদ্দেকফট আঘাত করুন। তারপর ভাবুন, যখন ককোমদ্দতর ফদন কিদ্দরশতারা 
চাবুক মারদ্দব তখন কী অবস্থা হদ্দব? এ পিফতদ্দত কদ্দেকফদদ্দনর মদ্দধ্যই কুদৃফির অভযাস খতম হদ্দে 
যাদ্দব।’ 

অধ্দ্দমর অফতফরক্ত ফকছু পরীফক্ষত বযবস্থাপত্র 
ফনদ্দচ কদ্দেকফট বযবস্থাপত্র উদ্দল্লখ করা হল। এগুদ্দলার দ্বারা অধ্ম ও সাংফেিরা অদ্দনক উপকৃত হদ্দেদ্দছ। 
পাঠকরাও এগুদ্দলা অন্তদ্দর কগাঁদ্দথ ফনদ্দত পারদ্দল উপকৃত হদ্দবন- ইনশাআল্লাহ। 

এক. কুদৃফির পফরদ্দবশ কথদ্দক বাাঁচুন 
এটাই সবদ্দচদ্দে বড় সতকততা কয, কযসব পফরদ্দবদ্দশ কুদৃফি হে কসগুদ্দলা কথদ্দক দূদ্দর থাকুন। ফবদ্দে-
শাফদর অবাধ্ অনুষ্ঠানগুদ্দলাদ্দত কমাদ্দটও যাদ্দবন না। ককাথাও যাওোর দুফট পথ থাকদ্দল ওই পথ কবদ্দছ 
ফনন কযখাদ্দন কুদৃফির আশঙ্কা কম থাদ্দক। কাদ্দরা দরজার কড়া কনদ্দড় সরাসফর না দাাঁফড়দ্দে একপাদ্দশ 
দাাঁড়ান। এমন কযন না হে কয, ককাদ্দনা বাফলকা দরজা খুদ্দল ফদল আর পদতার লঙ্ঘন হদ্দে কগল। ফবমান 
ইতযাফদর ফটদ্দকট কাটার সমে ওই কাউণ্টাদ্দর যান কযখাদ্দন পুরুষ আদ্দছ, কযন মফহলার সাদ্দথ কথা 
বলদ্দত না হে। গাফড়দ্দত চলার সমে আশপাদ্দশর গাফড়গুদ্দলার প্রফত তাকাদ্দবন না। হদ্দত পাদ্দর ককাদ্দনা 
নারীর ওপর কুদৃফি পদ্দড় যাদ্দব। ফনদ্দজর বাসাে কঢাকার সমে গলা খাাঁকাফর ফদদ্দে বা আওোজ কদ্দর 
ঢুকুন। যাদ্দত পরনারী থাকদ্দল কস পদতা করদ্দত পাদ্দর। কেন বা ফবমানসিদ্দর ফনদ্দজর ফপ্রে ককাদ্দনা বই 
সদ্দে রাখুন এবাং তা পদ্দড় সমে কাটাদ্দবন। ক্লাফন্ত আসদ্দল শুদ্দে পড়ুন। ঘুম না আসদ্দল মুরাকাবার 
ফনেদ্দত বদ্দস থাকুন। কচাখ খুলদ্দল ভ্রমর্কারীনারীর প্রফত দৃফি পড়ার আশঙ্কা আদ্দছ। রাস্তাে চলার সমে 
এমনভাদ্দব দৃফিদ্দক অবনত কদ্দর রাখুন, যাদ্দত পাদ্দের আওোদ্দজ অনুমান করদ্দত পাদ্দরন নারী না 
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পুরুষ। সবসমে মদ্দন রাখুন, নারীরা আমাদ্দদর সাদ্দথ পদতা করদ্দব না, আমাদ্দদরদ্দকই তাদ্দদর সদ্দে পদতা 
করদ্দত হদ্দব। তাওোিকালীন দৃফি পাদ্দের ফদদ্দক রাখুন। দৃফি কমাদ্দটও ওঠাদ্দবন না। ফবদ্দনাদনদ্দকদ্দে 
প্রথমত যাদ্দবন না, একান্তই যফদ কযদ্দত হে তাহদ্দল এমন ফদন কবদ্দছ ফনন কযফদন কলাকজন থাদ্দক না 
বলদ্দলই চদ্দল। যফদ ককাদ্দনা অফিস বা ফবমানবন্দদ্দরর লাউদ্দে বদ্দস অদ্দপক্ষা করার প্রদ্দোজন পদ্দড়, 
কসখাদ্দন যফদ ফটফভ চদ্দল ফকাংবা নারীর ছফবসিফলত সাইনদ্দবািত থাদ্দক, তাহদ্দল ইচ্ছা কদ্দরই এসদ্দবর 
ফদদ্দক ফপঠ ফদদ্দে বসুন। সড়দ্দকর পাদ্দশর ফসদ্দনমার কপাস্টার বা ফবজ্ঞাপদ্দনর ফদদ্দক তাকাদ্দবন না। 
কমাটরসাইদ্দকল ফকাংবা গাফড় চালাদ্দনার সমে ফরকশা ইতযাফদ সামদ্দন পড়দ্দল কসখাদ্দন বদ্দস থাকা নারীর 
প্রফত দৃফি কযদ্দত ফদদ্দবন না। কযসব সড়দ্দক ফকাংবা গফলদ্দত কমদ্দেদ্দদর সু্কল-কদ্দলজ আদ্দছ কসগুদ্দলা 
এফড়দ্দে চলা ভাদ্দলা। ফবধ্মতীরাদ্দে সির করার প্রদ্দোজন পড়দ্দল উতম হল, কাদ্দরা কচহারা না কদখা। 
কারর্, প্রথমত যফদ গ্রীস্মকাল হে তখন তারা অধ্তনগ্ন থাদ্দক। আর শীতকাদ্দল কপাশাক দ্বারা কদহ 
ঢাকদ্দলও নারী-পুরুদ্দষর মাদ্দে পাথতকয করা কফঠন হে। সবাইদ্দক এক টাইদ্দপর মদ্দন হে। নারীরাও 
শাট-ককাটত-টাই পদ্দর। পুরুদ্দষর মত চুল কাদ্দট। এই মফসবদ্দতর সামাধ্ান এটাই কয, দৃফি অবনত রাখুন 
এবাং ফনদ্দজর ঈমান বাাঁচান। আল্লাহতাআলার কাদ্দছ ফবনীতপ্রাথতনা করুন। 

কফবর ভাষাে- 

كرنا نہ محیط ساۓ كے حیات غم  

كرنا نہ غریب كا دل كو غریب كسى  

مولى مرے نہیں قابل كے امتحان میں  

كرنا نہ نصیب موقع كا گناہ مجهے  

‘ফবষণ্ণজীবদ্দনর ছাোে আমাদ্দক কবফিত করদ্দবন না। 

গফরবদ্দক অন্তদ্দরর গফরব করদ্দবন না। 

মাওলা আমার! আফম পরীক্ষার কযাগয নই, 

আমাদ্দক গুনাহ করার সুদ্দযাগ ফদদ্দবন না।’ 

দুই. স্ত্রীদ্দক সন্তুি রাখুন 
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ফনদ্দজর স্ত্রীর সাদ্দথ মধু্র সম্পকত বজাে রাখুন। তার সব ফবষদ্দেে প্রফত লক্ষয রাখুন। ঘদ্দরর স্ত্রী স্বামীর 
সদ্দে ভাদ্দলাবাসাদ্দমাফহত ঘফনষ্ঠতা ধ্দ্দর রাখদ্দত পারদ্দল মুচফকদ্দহদ্দস স্বামীদ্দক অভযথতনা জানাদ্দল স্বামীর 
ফচন্তা পরনারীর প্রফত যাে না। একটু কভদ্দব কদখুন যফদ স্বামী-স্ত্রীর প্রফতফদদ্দনর সম্পকতটা ফবরফক্তমাখা 
েগড়াপূর্ত হে, মন খারাপ কদ্দর স্বামী নাস্তা ছাড়া অফিদ্দস চদ্দল যাে, আর কসখাদ্দন পদতাহীনা ককাদ্দনা 
সহকমতী হাফসর আভা ছফড়দ্দে তাদ্দক ফজদ্দজ্ঞস কদ্দর, সযার! ককমন আদ্দছন আপফন! তখন এই নারীর এই 
হাফসটা দাম্পতযজীবদ্দনর জনয ফবদ্দষর ভূফমকা পালন কদ্দর। এভাদ্দবই সাংসাদ্দর ভােন ধ্দ্দর। ঘদ্দর যখন 
সুন্দরী স্ত্রী েগড়াদ্দট হে তখন বাইদ্দরর কুশ্রী নারীও ‘জািাদ্দতর হূর’ মদ্দন হে। এজনয স্বামী-স্ত্রী 
উভদ্দের কচিা থাকা উফচত, সাংসাদ্দর কযন কপ্রম-ভাদ্দলাবাসার পফরদ্দবশ থাদ্দক। তখন বাইদ্দরর 
প্রফতকূলতা কথদ্দক ফনরাপদ থাকা সহজ হদ্দব। সাধ্ারর্ত কুদৃফির ফশকার হন তারাই যাদ্দদর স্ত্রী কনই 
ফকাংবা স্ত্রী থাকদ্দলও বজফবকচাফহদা পূরদ্দর্র কক্ষদ্দত্র স্ত্রী পফরপূর্ত তৃফপ্ত ফদদ্দত পাদ্দর না। 

পফবত্র কুরআদ্দন স্ত্রীর ‘উদ্দেশয’ বলা হদ্দেদ্দছ- 

اِلَْیَها لِتَْسُكنُْوآ  

‘যাদ্দত তাদ্দদর কাদ্দছ স্বফস্ত লাভ কর।’ 

কযস্ত্রীর কাদ্দছ স্বামী অস্বফস্তদ্দত থাদ্দক, কস স্ত্রী আল্লাহর কাদ্দছ কী জবাব ফদদ্দব? এখনকার যুবদ্দকরা কয 
উেীপনা ফনদ্দে কটফলফভশন কদদ্দখ অনুরূপ আগ্রহ ফনদ্দে যফদ ফনদ্দজর স্ত্রীদ্দক কদখত তাহদ্দল তাদ্দক 
জািাদ্দতর হূর মদ্দন হত। প্রফসি আদ্দছ, ভাদ্দলাবাসার আফতশদ্দযযর কারদ্দর্ জুলােখা প্রফতফট ফজফনদ্দসর 
নাম করদ্দখফছদ্দলন ‘ইউসুি’। তার কাদ্দছ ইউসুি ছাড়া দুফনোর অনযফকছু কচাদ্দখ ভাসত না। স্বামী-স্ত্রীর 
মাদ্দে এরূপ অকৃফত্রম ভাদ্দলাবাসা থাকদ্দল স্বামীর দৃফি পরনারীর প্রফত যাদ্দব না। 

ফতন. ফনদ্দজদ্দক ফনদ্দলতাভ কদ্দর ফনন 
সাদ্দলক ফনদ্দজর অন্তদ্দর এ কল্পনা বারবার বিমূল কদ্দর ফনদ্দব কয, আফম আল্লাহদ্দক অসন্তুি করদ্দত চাই 
না। পরনারীর প্রফত উফিত প্রফতফট দৃফি আমাদ্দক আমার প্রকৃত কপ্রমাস্পদ কথদ্দক দূদ্দর সফরদ্দে ফদদ্দব। 
পক্ষান্তদ্দর পরনারীর প্রফত দৃফি ফবরত রাখার প্রফতফট দৃফি আমাদ্দক আমার কপ্রমাস্পদ্দদর সাদ্দথ ঘফনষ্ঠ 
কদ্দর তুলদ্দব। সুতরাাং আফম আল্লাহর ঘফনষ্ঠতার পথদ্দক ফনদ্দজর জনয কবদ্দছ ফনলাম। তাাঁর ভাদ্দলাবাসাে 
আফম পরনারীদ্দক কদখা কথদ্দক তাওবা কদ্দর ফনলাম। এবার কযদ্দকাদ্দনা পদতাহীননারী আমার সামদ্দন 
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আসদ্দল তার প্রফত আমার ককাদ্দনা কলাভ কনই। কস কাদ্দলা ফকাংবা সুন্দরী, কমাটা ফকাংবা ফচকন, হূর 
ফকাংবা িাইফন- যাই কহাক না ককন; আমার জনয নে। কস অদ্দনযর জনয। তার দ্বারা কযদ্দহতু আমার 
উদ্দেশয পূরর্ হবার নে, সুতরাাং তার প্রফত তাফকদ্দে লাভ কী? 

বাজার-গফল ফদদ্দে চলার সমে নিস যখন পরনারীর প্রফত তাকাদ্দনার জনয ইফতউফত করদ্দব তখনই 
এই কল্পনার পুনরাবৃফত করদ্দব কয, এর প্রফত আমার ককাদ্দনা কলাভ কনই। আপনার অফভজ্ঞতা হেত 
আদ্দছ কয, বাদ্দস ফকাংবা কস্টশদ্দন যফদ আপনার পাদ্দশর কচোদ্দর ককাদ্দনা পুরুষ বদ্দস তাহদ্দল আপনার 
অনুভূফতদ্দক আদ্দন্দাফলত কদ্দর না। ফকন্তু যফদ ককাদ্দনা নারী বদ্দস তাহদ্দল ফবফচত্র ভাবনা আপনাদ্দক 
আদ্দন্দাফলত কদ্দর। এর কারর্ হল, নিদ্দসর মদ্দধ্য কলাভ থাদ্দক। ওই নারীফট যফদ বৃিা হে তাহদ্দল তার 
সম্পদ্দকতও আপনার মাদ্দে ককাদ্দনা ভাবনা আসদ্দব না। এটা এ কথারই প্রমার্ কয, নিস বা প্রবৃফতর 
মাদ্দে নিাফমও আদ্দছ। সুতরাাং এই কলাভ ও নিাফম কথদ্দক নিসদ্দক ইচ্ছাকৃতভাদ্দব কবর করার কচিা 
করদ্দত হদ্দব। রাদ্দতর কশষপ্রহদ্দর তাহাজু্জদ-নামাদ্দযর পর মহান আল্লাহর কাদ্দছ দুআ করুন, কহ মাফলক! 
আমাদ্দক পরনারী কথদ্দক ফনদ্দলতাভ কদ্দর ফদন। কহ ওই সতা! যার আেুদ্দলর মাদ্দে মানুদ্দষর অন্তর, আমার 
অন্তর কথদ্দক পরনারীর আকষতর্ দূর কদ্দর ফদন। যাদ্দত আমার কাদ্দছ পরনারী ও কদোদ্দলর মাদ্দে 
ককাদ্দনা পাথতকয না থাদ্দক। এভাদ্দব করদ্দত পারদ্দল কদ্দেকফদদ্দনর মদ্দধ্য িল পাদ্দব। পরীক্ষা কদ্দর কদখুন। 

চার. হূরদ্দদর কসৌন্দদ্দযতর কল্পনা করুন 
নিস প্রবৃফত যফদ পরনারী কদখদ্দত চাে তাহদ্দল সাদ্দলক তথা সাংদ্দশাধ্নপ্রতযাশীবযফক্ত মদ্দন মদ্দন হূদ্দরর 
কসৌন্দযত ফনদ্দে কল্পনা করদ্দব। কযমন- 

ْقُصْوراَت   ُحْور   اْلِخیَامِ  فِىْ  م   

‘তাবুদ্দত উপফবি হূরসমূহ’ 

الط ْرفِ  قاِصَرتُ   

‘আনত নেনা’ 

َجآن   َوَل  قَْبلَهُمْ  اِْنس   یَْطِمْثهُن   لَمْ   

‘যাদ্দদরদ্দক পূদ্দবত ককাদ্দনা মানুষ ফকাংবা ফজন স্পশত কদ্দর ফন।’ 
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َواْلَمْرَجانُ  اْلیَاقُْوتُ  َكاَن ُهن    

‘ইোকুত (পদ্মরাগ) ও মারজান (প্রবাল) কমাফতর মত।’ 

طَه َرة   اَْزَواج   مُّ  

‘হাদ্দেয-কনিাস কথদ্দক পফবত্র স্ত্রীরা। 

হূরদ্দদর এসব গুদ্দর্র ফবপরীদ্দত পরনারী সম্পদ্দকত ভাবুন, কখনও হাদ্দেদ্দযর রক্ত, কখনও সন্তান জন্ম 
কদোর রক্ত েদ্দর। প্রফতফদন কদ্দেকবার কপশাব-পােখানার মেলা কপট কথদ্দক কবর হে। নাক কথদ্দক 
মেলা োদ্দড়। মুখ কথদ্দক কি-থুথু কবর হে। বগল কথদ্দক ঘাদ্দমর গন্ধ কবর হে। মাথাে উকুন পদ্দড় 
থাদ্দক। কদ্দেকফদন কগাসল না করদ্দল শরীর কথদ্দক উৎকট গন্ধ ছড়াে। কমসওোক না করদ্দল মুখ 
কথদ্দক দুগতন্ধ কবর হে। অসুস্থ হদ্দল কদ্দেকফদদ্দনর মদ্দধ্যই কনফতদ্দে পদ্দড়। বৃি হদ্দল কচহারা িযাকাদ্দশ 
হদ্দে যাদ্দব। মুদ্দখ দাাঁত থাকদ্দব না। কপদ্দট আাঁত থাকদ্দব না। ককামর বাাঁফকদ্দে চলাদ্দিরা করদ্দব। কথা 
স্পি বলদ্দত পারদ্দব না। গুপ্তাদ্দের কলাম পফরষ্কার না করদ্দল জেলসদৃশ হদ্দে যাদ্দব। সবসমে কপদ্দট 
কপশাব-পােখানার মেলা ফনদ্দে চদ্দল। এমন নারীর প্রফত তাফকদ্দে ফক আমার প্রভুদ্দক অসন্তুি করব? 
জািাদ্দতর হূর কনোমত কথদ্দক বফঞ্চত হব? কসই হূর কথদ্দক যারা সবসমে কুমারী থাকদ্দব। কমাফতর মত 
ফবভা ছড়াদ্দব। শরীদ্দরর প্রফতফট অে সুগফন্ধ দ্বারা কমাফহত করদ্দব। পফরষ্কার-পফরচ্ছি হদ্দব। পাফনদ্দত থুথু 
কিলদ্দল পাফন সুফমি হদ্দে যাদ্দব। আেুল কবর করদ্দল সূদ্দযতর আদ্দলার মত েলমফলদ্দে ওঠদ্দব। মৃদ্দতর 
মাদ্দেও প্রার্ চদ্দল আসদ্দব। যাদ্দক ককউ স্পশত কদ্দর ফন। যার অন্তস্থল কথদ্দক উতদ্দল ওঠা ভাদ্দলাবাসা 
মানুষ স্বচদ্দক্ষ কদখদ্দত পাদ্দব। অসুস্থ হদ্দব না। লাবর্যহারা হদ্দব না। এরূপ গুর্বতী ফবশ্বস্ত রূপপ্রাচুদ্দযত 
পফরপূর্ত স্ত্রীদ্দক পরনারীর প্রফত একটুখাফন তাকাদ্দনার কারদ্দর্ হারাব- এটা ককান ধ্রদ্দনর বুফিমাদ্দনর 
কাজ? সুতরাাং দুফনোদ্দত আমার জনয আদ্দছ হালাল স্ত্রী। আদ্দখরাদ্দত আদ্দছ মুগ্ধতাছড়াদ্দনা হূর। মাদ্দকতদ্দট 
ঘুরঘুরকারী মফহলাদ্দদর প্রফত আমার ককাদ্দনা আকষতর্ কনই। এদ্দদর কথদ্দক আমার দৃফিদ্দক সাংরক্ষর্ 
করব। মাফলকদ্দক সন্তুি করব। হূদ্দরর অফধ্কারী হব। 

পাাঁচ. আল্লাহর দশতন লাভ কথদ্দক বফঞ্চত হওোর কথা ভাবুন 
হাদীসশরীদ্দির ভাষয মদ্দত জািাফতরা জািাদ্দত আল্লাহর দশতন লাদ্দভ ধ্নয হদ্দব। ককউ একবার দশতন 
লাভ করদ্দব। ককউ প্রফত বছর একবার, ককউ প্রফত মাদ্দস একবার, ককউ প্রফত শুক্রবাদ্দর একবার, ককউ 
প্রফতফদন একবার দশতন লাভ করার অকল্পনীে সুদ্দযাগ পাদ্দবন। কযদ্দলাকফট দুফনোদ্দত অন্ধ হদ্দে জন্ম 
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ফনদ্দেফছদ্দলন, যাফপতজীবদ্দন সৎ ও আল্লাহভীরু ফছদ্দলন এবাং সবর ও কশাকদ্দরর সাদ্দথ জীবন কাফটদ্দে 
ফদদ্দেফছদ্দলন, তাাঁর সুমহান কসৌভাগয হদ্দব প্রফতফট মুহূদ্দতত ফতফন আল্লাহদ্দক কদদ্দখ ফবদ্দমাফহত হদ্দবন। 
আল্লাহ বলদ্দবন, এদ্দতা আমার ওই বান্দা, কয দুফনোদ্দত কাউদ্দক ভাদ্দলাবাসার দৃফিদ্দত কদদ্দখ ফন। এখন 
কস যখন ইচ্ছা করদ্দব, আমার নূরানী কচহারা কদখদ্দত পারদ্দব। 

ককাদ্দনা ককাদ্দনা আদ্দলম ফলদ্দখদ্দছন, পরনারীর প্রফত দৃফি কদো কথদ্দক ফনদ্দজর দৃফিদ্দক কয দুফনোদ্দত 
সাংরক্ষর্ করদ্দব, মহান আল্লাহ তাদ্দক প্রফতফট ফবরত রাখা দৃফির ফবফনমদ্দে একবার কদ্দর ফনদ্দজর দশতন 
ফদদ্দে ধ্নয করদ্দবন। সাদ্দলদ্দকর উফচত ফবষেফট ফনদ্দে কমারাকাবা করা এবাং মনদ্দক বুোদ্দনা কয, কদ্দেক 
মুহূদ্দততর কুদৃফির কারদ্দর্ আল্লাহর সুমহান দশতন কথদ্দক বফঞ্চত হব ককন? 

ছে. ফনদ্দজর মা-কমদ্দের কল্পনা করুন 
নিস যফদ পরনারীদ্দক কদখার জনয লালসা কদ্দর তাহদ্দল সদ্দে-সদ্দে ফনদ্দজর মা-কমদ্দের কল্পনা করুন। 
এ সম্পকত দু’ফট এতই পফবত্র কয, প্রবৃফতর তাড়না এমনভাদ্দব ফমদ্দট যাে কযমনভাদ্দব আগুদ্দন পাফন ফদদ্দল 
আগুন ফনদ্দভ যাে। তদ্দব এই আমল শালীনতাদ্দবাধ্সম্পি শরীেত দ্বারা সমৃি কলাকদ্দদর জনয অফধ্ক 
উপকারী। 

সাত. কচাদ্দখ শলাকা পড়ার কথা ভাবুন 

ওলামাদ্দেদ্দকরাম ফলদ্দখদ্দছন, কুদৃফিকারী যখন জাহািাদ্দম যাদ্দব তখন কিদ্দরশাতারা তার কচাদ্দখ গফলত 
শীশা কঢদ্দল ফদদ্দব। ককাদ্দনা ককাদ্দনা ফকতাদ্দব কলখা হদ্দেদ্দছ, কলাহার শলাকা গরম কদ্দর তার কচাদ্দখ 
ঢুফকদ্দে কদো হদ্দব। সাদ্দলদ্দকর নিস কুদৃফির প্রফত যখন তাফড়ত করদ্দব তখন কল্পনা করুন, ক্ষফর্দ্দকর 
মজার কারদ্দর্ উতপ্ত শলাকা আমার কচাদ্দখ ফবি করা হদ্দল তখন আমার কী অবস্থা হদ্দব! কদ্দেকফদন 
ফনেফমত এ কল্পনা করদ্দল নিদ্দসর নিাফম দূর হদ্দে যাদ্দব। 

 

আট. ফনেদ্দমর কথা ভাবুন 
কযসব কলাদ্দকর কুদৃফির অভযাস পুরদ্দনা এবাং প্রাথফমক ফচফকৎসাে কাজ হে না, তাদ্দদর উফচত হল, 
ফনদ্দজদ্দক বুোদ্দনা কয, আল্লাহর একটা ফনেম আদ্দছ। ককউ যখন ককাদ্দনা গুনাহর কাজ শুরু কদ্দর তখন 
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আল্লাহ তার সদ্দে বধ্যত ও সফহষু্ণতার আচরর্ কদ্দরন। এদ্দতও যফদ বান্দা ফপছু না হদ্দট তাহদ্দল তার 
সদ্দে ফতফন ফকছু ফদন যাবত কদাষ-ত্রুফট কঢদ্দক রাখার আচরর্ করদ্দত থাদ্দকন। এরপদ্দরও ফিদ্দর না 
আসদ্দল আল্লাহ তাদ্দক সাজা কদোর ইচ্ছা কদ্দরন। আর কয দুভতাগার বযাপাদ্দর ফতফন শাফস্তর ইদ্দচ্ছ কদ্দরন 
তাদ্দক ফতফন নাফচদ্দে ছাদ্দড়ন। তখন তাদ্দক ঘদ্দর বফসদ্দে করদ্দখ লাফঞ্ছত কদ্দর ছাদ্দড়ন। এমন ফক অদ্দনযর 
জনয ওই শাফস্তদ্দক দৃিান্ত বাফনদ্দে কদন। সুতরাাং এভাদ্দব ভাবুন, আফম অদ্দনক ফদন কথদ্দক কুদৃফির 
গুনাহে ফলপ্ত। এখন পযতন্ত আল্লাহতাআলা কদাষ কগাপন কদ্দর রাখার আচরর্ করদ্দছন। যফদ শাফস্ত 
কদোর ইচ্ছা কদ্দর কিদ্দলন তাহদ্দল আমার দীন-দুফনো উভেটাই যাদ্দব। আমার ফকছু থাকদ্দব না। 
আল্লাহতাআলা বদ্দলন- 

ُمْكِرم   ِمنْ  لَهُ  فََما هللاُ  یُِّهنِ  َوَمنْ   

‘আল্লাহ যাদ্দক লাফঞ্ছত কদ্দরন, তার সম্মানদাতা ককউ কনই।’ -সূরা হজ্ব : ১৮ 

আোতফট ফনদ্দে ভাবদ্দল কুদৃফি কথদ্দক ফনদ্দজদ্দক ছাফড়দ্দে কনো যাে। 

নে. ফনদ্দজর নিদ্দসর সাদ্দথ ফবতকত করুন 
যখন নিস কুদৃফি কদোর কচিা করদ্দব তখন তার সাদ্দথ ফবতকত করুন কয, কহ নিস! কতামার নাম এত 
উাঁচু অথচ কতামার কমতকাি কত ফনচু। তুফম সৃফিকুদ্দলর কচাদ্দখ আল্লাহর বনু্ধ, ফকন্তু কাজ কর তাাঁর 
দুশমদ্দনর মত। বাফহযকদৃফিদ্দত ঈমানদার অথচ কভতদ্দর-কভতদ্দর পাক্কা গুনাহগার। কলবাদ্দস-সূরদ্দত ‘লা-
ইলাহা’, কলাকচকু্ষর আড়াদ্দল ‘প্রফতমা-প্রফতমা।’ মানুদ্দষর সামদ্দন আল্লাহর বান্দা, অন্দরমহদ্দল শেতাদ্দনর 
কগালাম। কতামার যবান আল্লাহর তলবগার, কতামার কচাদ্দখ পরনারীর কপোর। তুফম সকদ্দলর কাদ্দছ 
সাধ্াফসদ্দধ্ সূিী-কবচারা ফকন্তু স্রিার দৃফিদ্দত ক্ষমাদ্দযাগয কবচারা। কতামার উপরটা সুিাতসমৃি, অথচ 
কভতরটা কযৌনতাতাফড়ত। মাখলুদ্দকর কাদ্দছ কতামার স্বভাবচফরত্র কগাপন, ফকন্তু স্রিার কাদ্দছ কতা সবই 
দৃশযমান। দৃশযত তুফম জািাত প্রতযাশী, বাস্তদ্দব তুফম জাহািাম খফরদকারী। কতামার জনয এই 
কলাকসাদ্দনর বযবসা কথদ্দক ফিদ্দর আসাটাই কেে। ছাদ্দড়া এ ক্ষফতর বযবসা। আল্লাহ কতামার জনয 
তাওবার দরজা কখালা করদ্দখদ্দছন। হদ্দত পাদ্দর এটাই কতামার জনয সুদ্দযাগ লুদ্দি কনোর আদ্দখফর ফদন। 
পদ্দর আদ্দক্ষপ অনুদ্দশাচনার মাদ্দে ককাদ্দনা িােদা কনই। 

ہوت كیا پچهتاۓ اب  

كهیت گئیں چك ں چڑیا   جب  
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‘এখন আিদ্দসাস কদ্দর কী হদ্দব! 

চড়ুইরা কতা কক্ষত ফবরার্ কদ্দর ফদদ্দেদ্দছ।’ 

কদ্দেকবার ফনদ্দজর নিদ্দসর সাদ্দথ এভাদ্দব ফবতকত করদ্দল কুদৃফির বযাপাদ্দর তার দাপাফন যদ্দথি কদ্দম 
আসদ্দব। 

দশ. আল্লাহর সাফিদ্দধ্যর মুরাকাবা করুন 
কুদৃফিদ্দত অভযস্ত হদ্দে কগদ্দল সাদ্দলক তথা আিশুফিপ্রতযাশী আল্লাহর সাফিদ্দধ্যর অনুভূফত অন্তদ্দর বতফর 
করার উদ্দেদ্দশ প্রদ্দতযক নামাদ্দযর পর ফকছু সমদ্দের জনয ফনদ্দোক্ত আোদ্দতর ফবষেবস্ত্ত ফনদ্দে ফচন্তা 
করদ্দবন। 

ُكْنتُمْ  اَْینََما َمَعُكمْ  ُهوَ   

‘কতামরা কযখাদ্দনই ফতফন কতামাদ্দদর সদ্দে আদ্দছন।’ 

এরপর ফনদ্দজর নিসদ্দক বুোদ্দবন কয, কদদ্দখা, তুফম আল্লাহর দৃফি কথদ্দক ককাদ্দনাভাদ্দবই ভাগদ্দত পারদ্দব 
না। তুফম যখন পরনারীর প্রফত তাকাও তখনও কতামার প্রভু কতামাদ্দক কদদ্দখন। এটা কতা তার মহান 
বধ্দ্দযতর পফরচে কয, ফতফন কতামাদ্দক পাকড়াও কদ্দরন না। ফকন্তু তুফম যফদ এভাদ্দব চলদ্দত থাক তদ্দব 
ফতফন কতকাল বধ্যত ধ্রদ্দবন। এই দৃফি কতামার জনয রূহানী মৃতুযর কারর্ হদ্দত পাদ্দর। যফদ তুফম 
পরনারীদ্দক কুদৃফিদ্দত কদখ তাহদ্দল কতামার আপন-নারীদ্দদর প্রফত অনযপুরুষরা কুদৃফিদ্দত কদখদ্দব। 

دیكه كركے تو نے ما نہ بهرنى ویسى كرنى جیسے   

دیكه مركے تو نے ما نہ ہے بهى دوزخ ہے بهى جنت  

‘কযমন কমত কতমন িল, না মানদ্দল কদ্দর কদখ 

জািাত আদ্দছ জাহািামও আদ্দছ, না মানদ্দল মদ্দর কদখ।’ 

উক্ত মুরাকাবা করদ্দল আল্লাহতাআলার রহমত কতামার সেী হদ্দব এবাং কুদৃফি কথদ্দক তাওবা করার 
কখাশ নফসব হদ্দব। ইনশাআল্লাহ। 
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একফট ভুল বুোবুফে 
ফকছু তরুর্ যুবক এই প্রতযাশা কদ্দর কয, তার মদ্দন কযন পরনারীর প্রফত দৃফি কদোর ফচন্তাই সৃফি না 
হে। এই মযতাদা লাভ না হদ্দল তারা খুব ফচফন্তত হে। ভাদ্দব, ফযফকর ও মুরাকাবাে কাজ হে ফন। মদ্দন 
রাখদ্দব, এটা শেতাফনকুমির্া। নিস বা মদ্দন যফদ কুদৃফির বাসনাই উফদত না হে তাহদ্দল তা কথদ্দক 
কবাঁদ্দচ থাকাটা ককান্ ধ্রদ্দনর বাহাদুফর। যফদ ককাদ্দনা ‘অন্ধ’ পরনারীদ্দক না কদখার দাবী কদ্দর তাহদ্দল 
এটা ককাদ্দনা কগৌরব বা অহঙ্কাদ্দরর ফবষে নে। মজা কতা হল উোম কযৌনচাফহদা থাকা সদ্দত্ত্বও গুনাহ 
কথদ্দক কবাঁদ্দচ যাওো। অন্তদ্দর লজ্জা সৃফি করা। পরনারীর প্রফত দৃফি কদো কথদ্দক কবাঁদ্দচ থাকা অদ্দনক বড় 
ফজহাদ। উদ্দল্লফখত আমলগুদ্দলা সারাজীবন করদ্দত হে। ফনদ্দজর কদাষ-ত্রুফটর জনয কািাকাফট করদ্দত 
হে। এ অবস্থাে মারা কগদ্দল শাফন্তমে ঘুম আসদ্দব। হেত তখন মুনকার-নাকীর কিদ্দরশতা বলাবফল 
করদ্দব- 

لو بو آہستے كے میر نے سرہا  

ہے گیا سو روتے روتے تك ابهى  

‘আফমর সাদ্দহদ্দবর মাথার কাদ্দছ দাাঁফড়দ্দে আদ্দস্ত কথা বল 

এই পযতন্ত কাাঁদদ্দত কাাঁদদ্দত ঘুফমদ্দেদ্দছ মাত্র।’ 
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